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כללי מנהל מינוי על הודעה
(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

המדינה  שירות לחוק  12 לסעיף בהתאם כי  בזה,  מודיעים
מינתה הממשלה את דן ברינקר לתפקיד התשי"ט-11959, (מינויים),

פלק2. רענן הפנים, במקום לביטחון של המשרד הכללי המנהל

ביוני   1) התשס"ח באייר כ"ז ביום החל המינוי תוקף
.(2008

(12 במאי 2008) באייר התשס"ה ז'
 (3—56 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

.1698 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

במועצה הציבורית חבר על מינוי  הודעה
לאתרי הנצחה

אתרים לאומיים טבע, שמורות לאומיים, חוק גנים  לפי
התשנ"ח-1998 הנצחה, ואתרי

גנים  לחוק   43 סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה, מודיעים
התשנ"ח- הנצחה, לאומיים ואתרי טבע, אתרים שמורות לאומיים,
הממשלה את אלעד מינתה הביטחון, שר פי הצעת ועל  ,11998
הקודם (בשמה בישראל מורשת אתרי לשימור המועצה נציג פלד,
במועצה לחבר התיישבות), ואתרי מבנים לשימור המועצה -

ז"ל2. דקל יהודה במקום הנצחה לאתרי הציבורית

(18 במאי 2008) התשס"ח באייר י"ג
 (3—474 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.716 עמ' התשס"ה, ;(236) 202 עמ' התשנ"ח, 1  ס"ח

.3004 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

המועצה לשידורי ראש ויושב חבר על מינוי הודעה
לוויין ולשידורי כבלים

ושידורים), התשמ"ב-1982 (בזק חוק התקשורת לפי

התקשורת לחוק 6ב סעיף להוראות בהתאם כי בזה, מודיעים
שר הצעת לפי הממשלה, מינתה התשמ"ב-11982, ושידורים), (בזק
ולשידורי כבלים לשידורי במועצה לחבר חן ניצן את התקשורת,
המועצה ראש וליושב הממשלה, כנציג המועצה), - (להלן לוויין

במקום יורם מוקדי2.

(12 במאי 2008) באייר התשס"ח ז'
 (3—1990 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.218 עמ' התשמ"ב, 1  ס"ח

.1766 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

נשיא סגן מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

[נוסח המשפט בתי  לחוק 9(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
העליון, המשפט בית נשיאת ובהסכמת משולב], התשמ"ד-11984,

משפט של בית שופט ,007618598 ת"ז את יהונתן עדיאל, ממנה אני
באייר ירושלים, מיום ט"ו המחוזי המשפט לסגן נשיא בית מחוזי
באלול התשע"ב (31 באוגוסט  יום י"ג (20 במאי 2008) עד התשס"ח

.(2012

(12 במאי 2008) באייר התשס"ח ז'
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר

נשיא סגן מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

[נוסח המשפט בתי  לחוק 9(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
העליון, המשפט בית נשיאת ובהסכמת משולב], התשמ"ד-11984,
משפט של בית שופט ,010924652 ת"ז כספי, זכריה את ממנה אני
באייר ט"ו מיום  מרכז,  המחוזי המשפט בית נשיא  לסגן  מחוזי
בטבת התשע"ד (31 בדצמבר  יום כ"ח (20 במאי 2008) עד התשס"ח

.(2013

(12 במאי 2008) באייר התשס"ח ז'
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

הרבני הגדול הדין בית נשיא קביעת הודעה על
חוק הדיינים, התשט"ו-1955 לפי

התשט"ו-11955 (להלן  הדיינים לחוק 24 סעיף מודיע לפי אני
לחוק הרבנות הראשית לישראל, 17(ג) כי סעיף חוק הדיינים), -
הראשי  הרב לציון הראשון הדיינים, 8 לחוק וסעיף התש"ם-21980,
הדין בית כנשיא משה עמאר, ממשיך לכהן שלמה הרב לישראל,

(17 באפריל 2008). התשס"ח בניסן י"ב מיום הגדול הרבני

(12 במאי 2008) באייר התשס"ח ז'
 (3—403 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.431 עמ' התשס"ח, ;68 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

.90 עמ' התש"ם, 2  ס"ח

שחרורים לוועדות ראש יושב מינוי
ממאסר, התשס"א-2001 על–תנאי חוק שחרור לפי

ממאסר,  על–תנאי שחרור 32 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
בית המשפט  נשיאת ובהסכמת החוק), התשס"א-12001 (להלן -
עם ובהתייעצות השחרורים, ועדת ראש יושבי לעניין העליון
 16 נשיאת בית המשפט העליון לעניין שופטים בקצבה לפי סעיף
את ממנה אני התשמ"ד-21984, משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק
משפט שלום, של בית שופט בקצבה ,74416413 ת"ז גבאי, דן השופט
 30) התשס"ח בתמוז כ"ז ביום החל השחרורים ועדות ראש ליושב

.(2008 ביולי

לשנתיים. המינוי תוקף

(13 במאי 2008) באייר התשס"ח ח'
 (3—101 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.198 עמ' התשמ"ד, 2  ס"ח
__________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח
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מקרקעין רשם של בסמכות הסמכה
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 לפי

התשכ"ט- המקרקעין, לחוק 116(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
רכזת ,023677644 ת"ז הרשקוביץ, אורנה  את  מסמיך אני ,11969
בסמכויות בבאר שבע, המקרקעין רישום עסקאות) בלשכת (בוחנת

האמורה. הלשכה של הפעולה לאזור מקרקעין רשם של

(13 במאי 2008) באייר התשס"ח ח'
 (3—295 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.259 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

לוועדות ערעור חבר הארכת מינוי
ושיקום), (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות חוק  לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי התש"י-1950,

שנספו  חיילים משפחות לחוק  5 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק), וסעיף  במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-11950 (להלן -
מינויו את מאריך אני התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5
החברים לרשימת מוסמך, רופא ,009120361 ת"ז הלל3, תום של
באייר י"ז ביום החל המרכז, במחוז החוק, לפי ערעור בוועדות

(22 במאי 2008). התשס"ח

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(5 במאי 2008) בניסן התשס"ח ל'
 (3—321 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.162 עמ' התש"י, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2  ס"ח

.3058 עמ' התשס"ח, 3  י"פ

בלתי מותרת התאחדות הכרזה על
1945 חירום), (שעת ההגנה תקנות לפי

(שעת ההגנה לתקנות  84(1)(ב) תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
הדבר  כי שהשתכנעתי  ולאחר - התקנות), (להלן  11945 חירום),
והסדר הציבור שלום המדינה,  ביטחון על  הגנה לצורך דרוש
המכונה הארגון או אדם בני חבר  כי  בזה מכריז אני הציבורי,
אחר שם בכל או הארגון), - (להלן אלחיריה" פלסטין "אגודת
האיסלאמי הג'יהאד  מארגון חלק  שהוא  זה, ארגון בו  שיכונה

בתקנות. כמשמעותה מותרת בלתי התאחדות הוא הפלסטיני,

נדרש מותרת האמורה הבלתי ברכוש ההתאחדות המחזיק
בכיר סגן איקן,  ארנון באמצעות הביטחון לשר כך על  להודיע

02-5317506 או 02-5317434. האוצר, טל' במשרד לחשב הכללי

את להגיש יכול זו, הכרזה  ידי נפגע על עצמו את הרואה
למערכת המשפטי  היועץ באמצעות בפני, בכתב השגותיו 
לידיעתו. זו הכרזה הובאה שבו מהמועד ימים 14 בתוך הביטחון,

(7 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר א'
 (3—1080 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר __________

.855 עמ' ,2 תוס' ,1945 1  ע"ר

מוסמכת ברשות חבר נוסף מינוי בדבר צו
התשי"א-1951 מלחמה, נכי העסקת תקנות לפי

מלחמה, נכי העסקת לתקנות 5(ג) לפי תקנה בתוקף סמכותי
לחבר ,02733731 ת"ז אילן שוחט, ממנה את אני התשי"א-11951,
התקנות לעניין קיסרי, אביגדור במקום נוסף, מוסמכת רשות

והצפון. חיפה במחוזות האמורות,

זה. לפי יתוקן מוסמכות2 מינוי רשויות בדבר הצו

(6 במאי 2008) באייר התשס"ח א'
 (3—438 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר __________

.1090 עמ' התשי"א, 1  ק"ת

.2396 עמ' התשנ"ב, 2  י"פ

מנהל סגן מינוי
הכנסה מס פקודת לפי

מס  ו–229 לפקודת 1 סעיפים לפי בתוקף סמכותי כי מודיע אני
גלבוע, ערן בישראל, המסים רשות עובד את ממנה אני הכנסה1,
152(ג) ,147 145(א)(2), סעיפים לעניין המנהל לסגן ,027907724 ת"ז
השקעות לעידוד לחוק 51ט סעיף ולעניין האמורה לפקודה ו–158ג
המסים רשות  מנהל סמכות לעניין למעט  התשי"ט-21959, הון,

(ג). קטן סעיף לפי כללים לקבוע

המנוי העובד של פרישתו אוטומטית עם יפוג המינוי תוקף
לעיל.

(5 במאי 2008) בניסן התשס"ח ל'
 (3—768 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.397 עמ' התשס"ה, ;234 עמ' התשי"ט, 2  ס"ח

על הגביה מינוי ממונה
(גביה) המסים פקודת לפי

אני (גביה)1, המסים לפקודת (1)2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
במועצה הגביה, על לממונה ,058173774 בדווי, ת"ז וליד ממנה את
ארנונה כללית גביית לעניין המועצה), - (להלן קאסם מקומית כפר
חקיקה להשגת (תיקוני המדינה במשק ההסדרים המוטלת מכוח
המגיעים חובה  תשלומי וגביית  התשנ"ג-21992, התקציב), יעדי

דין. פי על למועצה

(19 במאי 2008) התשס"ח באייר י"ד
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;1374 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

לפעולת מקצועיות והנחיות כללים  תיקון
עמותה מוכרת

ילדים, התשמ"א-1981 חוק אימוץ לפי

ילדים, התשמ"א- לחוק אימוץ 28לז לפי סעיף בתוקף סמכותי
עם הוועדה המייעצת  התייעצות ולאחר - החוק),  (להלן  11981

__________
.354 עמ' התשנ"ו, ;293 עמ' התשמ"א, 1  ס"ח
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המקצועיות  וההנחיות הכללים כי קובע אני לחוק, 28ו סעיף לפי
להלן: כמפורט יתוקנו הכללים) - (להלן מוכרת2 עמותה לפעולת

יבוא: ו–(3) (2) לכללים, במקום פסקאות 6 בסעיף .1

האמורה הדעת חוות קבלת לאחר העמותה, תקבע (2)"
בסעיף עובד סוציאלי כאמור הדעת של וחוות (1) בפסקה
לצורך למבקש הילד את למסור ניתן אם לחוק, 28יד
האימוץ, בהליך להמשיך ניתן כי העמותה קבעה אימוצו;
28יג סעיף לפי  שנתקבלו המסמכים את למבקש תעביר 
מזהים פרטים כל בלא לעברית, מאושר תרגום אם לחוק,

הילד ובני משפחתו; של

מטעמו רופא מעוניין כי המבקש העמותה אם תוודא (3)
הילד את  לבדוק  אפשרות  קיימת אם הילד,  את  יבדוק 

האימוץ." או צו הדין פסק מתן החוץ לפני במדינת

פרסומו. ביום זה תיקון של תחילתו .2

(11 במאי 2008) באייר התשס"ח ו'
 (3—2820 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים החברתיים הרווחה שר  __________

.2457 עמ' התש"ס, ;1580 עמ' התשנ"ח, 2  י"פ

רפואיים של פוסקים מינוי מינוי וביטול על הודעה
נכות תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת  לפי

התשט"ז-1956 עבודה), לנפגעי

1 לתקנות הביטוח  תקנה סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
- התשט"ז-11956 עבודה), לנפגעי נכות דרגת (קביעת הלאומי

הרופאים את הרפואיים הפוסקים ברשימת כללתי .1
להלן: מפורטים ששמותיהם

גפל, ת"ז 7169386 ד"ר דב  

בדנרצ'יק, ת"ז 317444180 ד"ר נטליה  

ד"ר רונן קרפ, ת"ז 022338222  

וומש, ת"ז 024987810 ד"ר רוני  

קלצ'קו, ת"ז 16601593 ד"ר הרולד  

אלמוג, ת"ז 023087067 ד"ר גיל  

שיכמן, ת"ז 321221608 ד"ר בוריס  

קגנוביץ, ת"ז 308665355 ד"ר יורי  

ד"ר מיכאל כהנא, ת"ז 050899913  

סניב, ת"ז 304365497 ד"ר יורי  

וואהל, ת"ז 16863334 ד"ר יונית  

אפרתי, ת"ז 32004715 ד"ר לילך  

טוב, ת"ז 312884299 ד"ר סבטלנה  

אראל, ת"ז 051080372 ד"ר יעקב  

יעקובי, ת"ז 314380577 ד"ר טים  

לרנר, ת"ז 307481812 ד"ר טטיאנה  

שופין, ת"ז 319619425 ד"ר ליודמילה  

__________
.894 עמ' התשנ"ח, ;864 עמ' התשט"ז, 1  ק"ת

בוקסר, ת"ז 321218984 ד"ר מרינה  

ד"ר אושרוב אבגני, ת"ז 015944986  

אנדרי, ת"ז 303592877 ד"ר אישנו  

ויגלר, ת"ז 319486080 ד"ר מרדכי  

טליאנסקי, ת"ז 314468026 ד"ר אליסה  

,13605837 ת"ז שזר, יואל ד"ר של  הכללתו  את ביטלתי .2
רפואיים2. פוסקים ברשימת

(14 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ט'
 (3—89 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים הציבוריים הרווחה שר  __________

.178 עמ' התשל"ה, 2  י"פ

הרשות במועצת ראש יושב מינוי בדבר הודעה
האסיר לשיקום

האסיר, התשמ"ג-1983 לשיקום חוק הרשות לפי

לחוק 11(א) סעיפים לפי סמכותו בתוקף כי בזאת מודיע אני
המדינה נשיא מינה התשמ"ג-11983, האסיר, לשיקום הרשות
ת"ז את עמרור מאלק2, (28 באפריל 2008) כ"ג בניסן התשס"ח ביום

האסיר. לשיקום הרשות מועצת ראש ליושב ,059390062

(15 במאי 2008) באייר התשס"ח י'
 (3—1750 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.49 עמ' התשמ"ג, 1  ס"ח

.2926 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

הסוציאליים העובדים במועצת חבר מינוי
הסוציאליים, התשנ"ו-1996 חוק העובדים לפי

הסוציאליים,  העובדים לחוק  51 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לחברה ,071707087 ת"ז בר, ציפי את  ממנה אני התשנ"ו-11996,

הסוציאליים. העובדים במועצת

(13 במאי 2008) באייר התשס"ח ח'
 (3—2749 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.152 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח

הסוציאליים העובדים במועצת חבר מינוי
הסוציאליים, התשנ"ו-1996 חוק העובדים לפי

הסוציאליים,  העובדים לחוק  51 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לחבר ,410597 ת"ז קדם, יצחק את ממנה אני התשנ"ו-11996,

הסוציאליים. העובדים במועצת

(4 במאי 2008) התשס"ח בניסן כ"ט
 (3—2749 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.152 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח
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המייעצת מינוי חברים למועצה על הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט, לחוק 3(א) סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
(6 במאי 2008), באייר התשס"ח  א' התשי"ב-11952, מיניתי ביום
,023466022 ת"ז מחמוד, חליל ואת ,062474051 ת"ז מצה, יוסף את

המייעצת. במועצה הציבור מקרב לחברים

שנים. לשלוש המינויים תוקף

(6 במאי 2008) באייר התשס"ח א'
 (3—2220 (חמ

בן אליעזר בנימין (פואד)  
שר התשתיות הלאומיות    __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

סמכויות העברת בדבר הודעה
ומנוחה, התשי"א-1951 עבודה חוק שעות לפי

ומנוחה,  עבודה שעות לחוק  34 סעיף  לפי סמכותי1  בתוקף
11 סעיפים סמכויות לפי העברת מודיע על אני  התשי"א-21951,
רוזנצויג, ולצבי ת"ז 050258979, האמור לרבקה מקובר, ו–23 לחוק

.055056790 ת"ז

(14 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ח'
 (3—871 (חמ

ישי אליהו  
התעשיה המסחר והתעסוקה שר   __________

.2084 עמ' התשס"ג, 1  י"פ

.69 עמ' התשי"א, 2  ס"ח

סמכויות העברת בדבר הודעה
ומנוחה, התשי"א-1951 עבודה חוק שעות לפי

ומנוחה,  עבודה שעות לחוק  34 סעיף  לפי סמכותי1  בתוקף
,11 סעיפים סמכויות לפי העברת מודיע על אני התשי"א-21951,
במשרד  והאכיפה ההסדרה מינהל למנהלת האמור ו–23 לחוק 12

והתעסוקה. המסחר התעשיה

(14 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ח'
 (3—871 (חמ

ישי אליהו  
התעשיה המסחר והתעסוקה שר   __________

.2084 עמ' התשס"ג, 1  י"פ

.69 עמ' התשי"א, 2  ס"ח

סמכויות העברת בדבר הודעה ביטול
ומנוחה, התשי"א-1951 עבודה חוק שעות לפי

ומנוחה,  עבודה שעות לחוק  34 סעיף  לפי סמכותי1  בתוקף
סמכויות העברת בדבר ההודעה את מבטל אני התשי"א-21951,

ת"ז 306545150. פז, לאלי האמור ו–23 לחוק 11 סעיפים לפי

(14 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ח'
 (3—871 (חמ

ישי אליהו  
התעשיה המסחר והתעסוקה שר   __________

.2084 עמ' התשס"ג, 1  י"פ

.69 עמ' התשי"א, 2  ס"ח

.2303 עמ' התשמ"א, 3  י"פ

סמכויות העברת
חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 לפי

התשי"ד- נשים, עבודת לחוק סעיף 22 סמכותי1 לפי בתוקף
במשרד והאכיפה ההסדרה מינהל למנהלת בזה מעביר אני ,21954
ו–9א 9 סעיפים לפי סמכויותי את והתעסוקה, המסחר התעשיה

האמור. לחוק

(14 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ח'
 (3—2191 (חמ

ישי אליהו  
התעשיה המסחר והתעסוקה שר   __________

.2084 עמ' התשס"ג, 1  י"פ

.154 עמ' התשי"ד, 2  ס"ח

סמכויות העברת על הודעה
הנוער, התשי"ג-1953 חוק עבודת לפי

התשי"ג- הנוער, עבודת לחוק סעיף 43 סמכותי1 לפי בתוקף
ו–25  4(ב) סעיפים לפי סמכויותי  העברת  על מודיע  אני ,21953
25(א) או סעיף לפי כללי היתר ליתן לסמכותי פרט האמור, לחוק
הסחר התעשיה במשרד והאכיפה ההסדרה מינהל למנהלת (ב),

והתעסוקה.

(14 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ח'
 (3—417 (חמ

ישי אליהו  
התעשיה המסחר והתעסוקה שר   __________

.2084 עמ' התשס"ג, 1  י"פ

.115 עמ' התשי"ג, 2  ס"ח

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם הביניים לחוק יישום 3(ג) נמסרת בזה הודעה לפי סעיף
התשנ"ה- פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר

לביטחון  השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק),  - (להלן  11994
(19 באפריל 2008) התשס"ח בניסן ביום י"ד השר) כי - (להלן הפנים
הרשות של אסיפה בירושלים חכוואתי בתאטרון לקיים כוונה יש
האסיר יום אירועי במסגרת בחסותה או מטעמה או הפלסטינית
3(א) בסעיף כנדרש בכתב, שניתן לכך היתר בלי וזאת הפלסטיני
צו (17 באפריל 2008) התשס"ח בניסן י"ב ביום השר הוציא לחוק,

- המורה לחוק 3(ב) סעיף לפי

חכוואתי בתאטרון האמורה האסיפה את לקיים שלא א.
ישראל; מדינת בתחומי אחר מקום בכל או בירושלים

מי המחזיק או או באסיפה הפועל המפעיל, המנהל, לכל אדם ב.
לא או האסיפה קיום את למנוע במקום, החצרים בעל שהוא
כתובת בכל האמורה או בכתובת המשך קיומה את לאפשר

ישראל. מדינת בתחומי אחרת

(30 באפריל 2008) התשס"ח בניסן כ"ה
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

המשרד לביטחון הפנים    __________
.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח
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מיתאר ארצית תכנית להכנת הוראה הודעה בדבר
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 51 לסעיף בהתאם
המועצה הארצית לתכנון בזה הודעה כי - החוק), נמסרת (להלן
מס'  בישיבתה 50 לחוק, סעיף לפי סמכותה בתוקף הורתה, ולבניה
תמ"א/ הכנת על (1 באפריל 2008) התשס"ח ב' באדר כ"ה מיום 494

נוזלי). טבעי גט"ן (גז למיתקן מיתאר ארצית תכנית - 37/ו

(11 במאי 2008) באייר התשס"ח ו'
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

לתכנון ולבניה         __________
.307 עמ' התשכ"ח, 1  ס"ח

מיתאר ארצית תכנית להכנת הוראה הודעה בדבר
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 51 לסעיף בהתאם
המועצה הארצית לתכנון בזה הודעה כי - החוק), נמסרת (להלן
מס'  בישיבתה 50 לחוק, סעיף לפי סמכותה בתוקף הורתה, ולבניה
תמ"א/ הכנת על (1 באפריל 2008) התשס"ח ב' באדר כ"ה מיום 494
החשמל  ורשת כוח לתחנות ארצית מיתאר תכנית - 10/ב/5/5 
תוספת יחידות ייצור "חגית", ארצית פנים תחנת כוח הראשית -

במחזור משולב.

(11 במאי 2008) באייר התשס"ח ו'
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

לתכנון ולבניה         __________
.307 עמ' התשכ"ח, 1  ס"ח

חלקית מחוזית מיתאר תכנית הפקת בדבר  הודעה
אביב תל למחוז

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק לפי

לחוק  ו–90  ,89 ,88 לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
במשרדי  כי החוק), - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון
ובמשרד הפנים אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית
מחוז  המיתאר המחוזית, 2 לתכנית מס' שינוי הופקד בירושלים,

.1/5 תמ"מ אביב, תל

בישיבתה בתכנית דנה ולבניה לתכנון הארצית המועצה
על והחליטה התשס"ח (13 בנובמבר 2007) בכסלו ג' 489, מיום מס'

התכנית. הפקדת

התכנית: מטרות

במפלס מסילה "רצועת רוחב לצמצום אפשרות קביעת (1)
מפורטת; תכנית באמצעות העיקרית בתכנית שאושר הקרקע"

על להפקעה המיועדים השטחים לרישום אפשרות הוספת (2)
הרשות המקומית; שם

ביצוע לאחר שייוותרו שטחים להחזרת אפשרות קביעת (3)
הקמת לצורך נחוצים אינם כי והתברר העיקרית, התכנית
אישור קודם שהיה כפי לייעודם והפעלתה, הקלה הרכבת

העיקרית; התכנית

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

תת– לתחנות מפורטת תכנית אישור ולפיה הוראה קביעת (4)
הצורך את לתחנות, תבטל כניסות הקובעת מיקום קרקעיות

בניה לתחנה; היתר למתן כתנאי בפרסום הודעה

העיקרית, בתכנית ובניינים להריסה שנקבעו הפקעות ביטול (5)
והחזרת הקלה, הרכבת הקמת לצורך נדרשים אינם אשר
העיקרית, התכנית אישור קודם שהיה כפי לייעודם השטחים

;(8-1 (אזורים זו תכנית של בתשריט כמסומן

בצומת תת–קרקעית מסילה לרצועת המיועד השטח הרחבת (6)
.(9 (אזור בתשריט כמסומן גהה,

מקומית:  רשות אביב,  תל מחוז:  אביב,  תל התכנית:  מקום   
ברק. בני תל–אביב-יפו, רמת גן,

הקרקעות הכלולות בתכנית:

חלקותגושאזור/רחוב חלקי

- ירושלים שד' - 1 70483אזור ,2 ,1

יפו קוץ', 707468אד ,64 ,55 ,54

אביב תל אליפלט, - 2 704159אזור ,27 ,26 ,25

אביב נווה צדק, תל - 3 711247אזור ,39 ,38

הרכבת,  בגין רח' דרך - 4  אזור
אביב תל

7446

6941

20

48

תחנת  - ז'בוטינסקי - 5  אזור
ברק ביאליק, רמת גן, בני

6205238 ,237

גוריון,  בן ז'בוטינסקי - - 6 אזור
בני ברק

6196153 ,152

7 - ז'בוטינסקי -  אזור
ברק בני החשמונאים,

6196311

גרונר,  - ז'בוטינסקי - 8  אזור
בני ברק

6196257 ,255

ברק צומת גהה, בני - 9 6162,536אזור ,114 ,1
,702 ,543
,1083 ,1078

1085

הרואה אחר, תכנוני פרט בכל או בבניין בקרקע, מעוניין כל
מהנדס או מקומית, ועדה וכן התכנית, ידי על נפגע עצמו את
גובל או התכנית בתחום כלול שלה התכנון שמרחב מקומית ועדה
3 לפקודת  בסעיף כאמור ועד מקומי מקומית, לרבות רשות אותו;
או התכנית בתחום כלול שיפוטה שאזור המקומיות2, המועצות
הפנים, כלל, שר דרך שאישר לכך, או מקצועי ציבורי אותו; גוף גובל
לעניין ומקצועיים ציבוריים גופים (קביעת והבניה התכנון צו לפי
ציבורי עניין לו ושיש התשל"ד-31974, לתכנית), התנגדויות הגשת
חודשיים בתוך הממשלה, רשאים משרד ממשרדי כל וכן בתכנית,
לתכנית התנגדות להגיש בעיתונות, זו הודעה שפורסמה מהיום
ת"ד6158, הפנים, משרד ולבניה, לתכנון הארצית המועצה במשרדי
ולבניה, לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי ועותק ,91061 ירושלים
תל הממשלה, קרית ,13 קומה ,125 בגין מנחם דרך אביב, תל מחוז
המאמת בתצהיר ותלווה מנומקת תהיה ההתנגדות ;67012 אביב
דין עורך בפני יינתן התצהיר מסתמכת; היא שעליהן העובדות את

פיו. על בחוק או לכך אחר שהוסמך אדם או

__________
.256 עמ' ,9 נוסח חדש ישראל, 2 דיני מדינת

עמ' התשס"א, ;288 עמ' התשל"ט, ;535 עמ' התשל"ד ק"ת  3 

.7 עמ' התשס"ה, ;274 עמ' התשס"ד, ;600 עמ' התשס"ב, ,486  
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בארכיב נמצאת הופקדה, היא שבה בצורה האמורה, התכנית
קומה ,125 בגין מנחם דרך אביב, תל מחוז המחוזית התכנון לשכת
מינהל ובארכיב ,03-7632603/4 טל' אביב, תל הממשלה, קרית ,13
טל' ירושלים גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח' הפנים, משרד התכנון,
בימים בלא תשלום, בה, לעיין מעוניין רשאי וכל ,02-6701556/646

מראש. ובתיאום לקהל פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
הפנים, משרד של הגאורפי-תכנוני המדע במרכז התכנית, מסמכי
בטל'03-5688634,בימיםא'-ה'בשעות16.00-9.00.מידענוסףבאתר
הכותרת:  תחת  www.moin.gov.il הפנים משרד של  האינטרנט

השער). (בעמוד גאוגרפי-תכנוני מידע מרכז

(4 במאי 2008) התשס"ח בניסן כ"ט
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון

בבתי המשפט רשומות ביעור הודעה על
תיקי של וביעורם (שמירתם הארכיונים תקנות  לפי

התשמ"ו-1986 דתיים), דין ובתי משפט בתי

של  וביעורם (שמירתם הארכיונים 4 לתקנות לתקנה בהתאם
מודיע אני התשמ"ו-11986, דתיים), דין ובתי  המשפט בתי תיקי
כמפורט ארכיוני חומר באשקלון מבקש לבער הרבני הדין בית כי

להלן:

תיאור הנושא
(חודש החומר טווח

ושנה) חודש עד ושנה

ומבחר מדגם למעט בוררות, 1997-1995תיק

ומצפון דת מטעמי בת הצהרת
לקבלת פטור משירות, למעט מדגם

ומבחר חובה בצה"ל

2004-2003

דוגמאות למעט וביטולו, עיקול 1997-1989צו

דוגמאות שונים, למעט 1997-1988צווים

דוגמאות למעט רכוש, חלוקת 1997-1996צו

ומדגם תיקים. מבחר לצמיתות מהחומר יישמרו

(17 באפריל 2008) התשס"ח בניסן י"ב
 (3—82 (חמ

פרוינדליך יהושע  
המדינה גנז __________

.1342 עמ' התשמ"ו, 1 ק"ת

בבתי המשפט רשומות ביעור הודעה על
תיקי של וביעורם (שמירתם הארכיונים תקנות  לפי

התשמ"ו-1986 דתיים), דין ובתי משפט בתי

של  וביעורם (שמירתם הארכיונים 4 לתקנות לתקנה בהתאם
כי מודיע אני התשמ"ו-11986, דתיים), ובתי דין המשפט בתי תיקי
כמפורט ארכיוני חומר  לבער מבקש באשקלון האזורי  הדין בית

להלן:

__________
.1342 עמ' התשמ"ו, 1 ק"ת

תיאור הנושא
(חודש החומר טווח

ושנה) חודש עד ושנה

בעניין הצהרתי דין פסק למתן תיק
דוגמאות למעט לעיל, פורט שלא

1997-1980

ומבחר מדגם למעט בית, שלום 1987-1980תיק

למעטמדגםמבחר מזונות, 1987-1980תיקבענייני

ומצפון דת מטעמי בת הצהרת
לקבלת פטור משירות, למעט מדגם

ומבחר חובה מצה"ל

2002-2000

למעט וביטולו, יציאה  עיכוב צו
דוגמאות

2002-1980

דוגמאות למעט וביטולו, עיקול 1997-1980צו

דוגמאות שונים, למעט 1997-1980צווים

ומדגם תיקים. מבחר לצמיתות מהחומר יישמרו

(17 באפריל 2008) התשס"ח בניסן י"ב
 (3—82 (חמ

פרוינדליך יהושע  
המדינה גנז

לשנת שבע באר של עיריית רגיל תקציב  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
שבע באר עיריית  של רגיל תקציב אישרתי  אלי2, שהועברה

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 437,500,000ארנונה
10,400,000מפעל המים

חינוך 23,012,000עצמיות
רווחה 3,099,000עצמיות

אחר 80,097,000עצמיות
הכל עצמיות 554,108,000סך

החינוך ממשרד 156,733,000תקבולים
הרווחה ממשרד 93,977,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 7,941,000תקבולים
לאיזון כללי    -מענק

הפנים ממשרד אחרים 2,312,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 260,963,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 815,071,000וכיסוי

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההכנסות חדשיםצד בשקלים

בארנונה 53,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 868,071,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 868,071,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 179,073,000שכר
166,017,000פעולות כלליות

     -מפעל המים
הכל כלליות 345,090,000סך

חינוך עובדי 139,154,000שכר
חינוך 108,392,000פעולות
חינוך הכל 247,546,000סך

רווחה עובדי 25,032,000שכר
רווחה 120,919,000פעולות
רווחה הכל 145,951,000סך

וביוב מים מילוות 4,176,000פירעון
אחר מילוות 58,532,000פירעון

הכל פירעון מילוות 62,708,000סך

מימון 8,314,000הוצאות

2,462,000הוצאות בגין בחירות

שנים קודמות ובגין 3,000,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 815,071,000וכיסוי

בארנונה 53,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 868,071,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 868,071,000סך

(12 במאי 2008) באייר התשס"ח ז'
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

לשנת יהוד-מונוסון של עיריית תקציב רגיל  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
יהוד-מונוסון עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 75,189,000ארנונה
10,550,000מפעל המים

חינוך 3,476,000עצמיות
רווחה 407,000עצמיות

אחר 15,361,000עצמיות
הכל עצמיות 104,983,000סך

החינוך ממשרד 10,139,000תקבולים
הרווחה ממשרד 5,807,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 490,000תקבולים
לאיזון כללי 1,650,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 210,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 18,296,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין 200,000הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

123,479,000

בארנונה 6,800,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 130,279,000סך

325,000הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 130,604,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 28,870,000שכר
33,664,000פעולות כלליות

8,600,000מפעל המים
הכל כלליות 71,134,000סך

חינוך עובדי 12,515,000שכר
חינוך 10,933,000פעולות
חינוך הכל 23,448,000סך

רווחה עובדי 3,411,000שכר
רווחה 7,306,000פעולות
רווחה הכל 10,717,000סך

וביוב מים מילוות 3,312,000פירעון
אחר מילוות 12,923,000פירעון

הכל פירעון מילוות 16,235,000סך

מימון 1,520,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 210,000הוצאות ח"פ

215,000הוצאות בגין בחירות

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 123,479,000וכיסוי

בארנונה 6,800,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 130,279,000סך __________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההוצאות חדשיםצד בשקלים

325,000הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 130,604,000סך

(13 במאי 2008) באייר התשס"ח ח'
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

לשנת לוד עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
לשנת לוד עיריית של רגיל  תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2008 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 107,000,000ארנונה
5,500,000מפעל המים

חינוך 8,670,000עצמיות
רווחה 1,422,000עצמיות

אחר 18,872,000עצמיות
הכל עצמיות 141,464,000סך

החינוך ממשרד 43,622,000תקבולים
הרווחה ממשרד 39,350,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 499,000תקבולים
לאיזון כללי 26,424,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 655,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 110,550,000סך

אחרים 6,000,000תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

258,014,000

בארנונה 18,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 276,014,000סך

3,500,000הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 279,514,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 61,211,000שכר
52,408,000פעולות כלליות

4,750,000מפעל המים
הכל כלליות 118,369,000סך

חינוך עובדי 32,541,000שכר
חינוך 35,660,000פעולות
חינוך הכל 68,201,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

רווחה עובדי 11,452,000שכר
רווחה 44,400,000פעולות
רווחה הכל 55,852,000סך

וביוב מים מילוות 800,000פירעון
אחר מילוות 13,492,000פירעון

הכל פירעון מילוות 14,292,000סך

מימון 1,300,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 258,014,000וכיסוי

בארנונה 18,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 276,014,000סך

3,500,000הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 279,514,000סך

(7 במאי 2008) באייר התשס"ח ב'
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

לשנת עיריית רחובות של תקציב רגיל  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
לשנת רחובות רגיל של עיריית תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2008 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 262,701,000ארנונה
59,500,000מפעל המים

חינוך 17,623,000עצמיות
רווחה 1,640,000עצמיות

אחר 18,734,000עצמיות
הכל עצמיות 360,198,000סך

החינוך ממשרד 66,951,000תקבולים
הרווחה ממשרד 42,286,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 4,933,000תקבולים
לאיזון כללי    -מענק

הפנים ממשרד אחרים     -מענקים
ממשלה תקבולי הכל 114,170,000סך

אחרים 22,500,000תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

496,868,000

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההכנסות חדשיםצד בשקלים

בארנונה 51,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 547,868,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 547,868,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 109,109,000שכר
105,863,000פעולות כלליות

25,811,000מפעל המים
הכל כלליות 240,783,000סך

חינוך עובדי 80,570,000שכר
חינוך 68,648,000פעולות
חינוך הכל 149,218,000סך

רווחה עובדי 15,393,000שכר
רווחה 48,986,000פעולות
רווחה הכל 64,379,000סך

וביוב מים מילוות     -פירעון
אחר מילוות 37,405,000פירעון

הכל פירעון מילוות 37,405,000סך

מימון 5,083,000הוצאות

שנים קודמות ובגין    -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 496,868,000וכיסוי

בארנונה 51,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 547,868,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 547,868,000סך

(11 במאי 2008) באייר התשס"ח ו'
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

נפט זכות של פקיעתה בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

על התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 65 סעיף לפי מודיע  אני
בניסן  כ"ה ביום עמוק"2  313/"אשקלון הרישיון של פקיעתו

(30 באפריל 2008). התשס"ח

(30 באפריל 2008) התשס"ח בניסן כ"ה
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הממונה על ענייני הנפט    __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

.1572 עמ' התשס"ז, ;3062 עמ' התשס"א, 2  י"פ

ערר חבר ועדת מקום ממלא על מינוי הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק  5 לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
מינתה התשל"ו-11976, כללית) ארנונה קביעת על (ערר המקומיות
 27) התשס"ח א' באדר כ"א בישיבתה מיום חדרה עיריית מועצת
לממלא ,23062235 בנבנישתי, ת"ז בן את אברהם (2008 בפברואר

הצורך. לפי האמור, החוק לעניין ערר2 חבר ועדת מקום

(15 במאי 2008) באייר התשס"ח י'
 (3—265 (חמ

אביטן חיים  
ראש עיריית חדרה        __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

.1167 עמ' ;2047 עמ' התשנ"ג, 2  י"פ

במקרקעין זכויות הסדר התחלת בדבר מוקדמת הודעה
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 5 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ו-1969

הזכויות בהסדר להתחיל שעומדים הודעה בזה נמסרת
י"ב בתאריך חיפה של ההסדר באזור להלן המתוארים במקרקעין

זה. לתאריך סמוך או (15.6.2008) התשס"ח בסיוון

המקרקעין תיאור

(חלק 12329/חיפה  מס' רישום בגוש הנכללים המקרקעין
.(10752 שומה מגוש

שכירות בעלות, משכנתה, זכויות לרבות לזכויות,  תביעות
ההסדר לפקיד להגישן יש לרישום, הניתנת זכות וכל הנאה זיקת
קומה - המפרש (בניין 15א פלי"ם ברח' אשר בלשכתו או במחנהו,
על בהודעות לזמן מזמן שיפורסמו  המועדים  בתוך חיפה, ,(14
תביעה תזכיר בטופס את התביעות להגיש יש ההסדר. התקדמות
הפרטים כל את ויש למלא בלשכה הנ"ל במחנה או להשיגו שניתן

הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל למקרקעין הסמוכים במקרקעין זכויות לו שיש מי
לא שזכויותיו לדאוג עליו זו,  להודעה  בהתאם ההסדר עליהם

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות את האדמה  על  קבע בציוני  יציין  שלא  אדם כל
זאת יוכל פקיד על ונוסף לקנס, צפוי יהא החלקה שהוא תובע,
חשבונו על קבע בציוני יצוינו החלקה שגבולות לצוות ההסדר

אדם. אותו של

תיתבע שלא זכות כי בדבר, הנוגעים כל את בזה מזהירים
להוציאה ההסדר פקיד יוכל הקבוע, ובטופס הקבוע הזמן בתוך

לוח הזכויות. מכלל

(15 במאי 2008) באייר התשס"ח י'
חיים לרדו  

מקרקעין הסדר פקיד
אזור הסדר חיפה         
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תכנון ובניה הליכי חוק  הודעה לפי
התש"ן-1990 שעה),  (הוראת

התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק ולפי

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

חפ/במ/1056/ו בדבר אישור תכנית מס' הודעה
לחוק הליכי (11)5 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לסעיף ובהתאם התש"ן-1990, שעה), (הוראת ובניה תכנון
אישור בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 117
חפ/657, חפ/229, לתכניות שינוי חפ/במ/1056/ו, מס' תכנית
חפ/1056/ג, תכניות  הפקדת ביטול חפ/1056/ג,  חפ/715/א, 

חפ/1056/ד.

רח' בהמשך חיפה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גושים רופין;  וכביש ורדיה הדר, רמת השכונות בין גאולה, 
חלקות ,10870 גוש: .13 ,9 ,8 חלקות: חלקי ,10769 גוש: וחלקות:
,11188 גוש: .39 ,35 ,22 ,14 ,6 חלקות: חלקי ,17 ,16 במלואן:
חלקות: חלקי ,71 ,62 ,49 ,42 ,41 ,30 ,29 ,24 במלואן:  חלקות

.1 חלקי חלקה: ,11190 גוש: .69 ,68 ,50 ,40 ,32 ,31 ,21 ,20 ,15

ומתן למגורים שכונה הקמת השלמת התכנית: מטרת
ולשטחים ציבור לבנייני שטחים הפרשת תוך בניה הוראות
חניות, הסדרת תוך הדרכים רשת ושיפור פתוחים, ציבוריים

חלקות. וגבול דרכים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4786 עמ' התשנ"ה, ,4333 הפרסומים  ובילקוט  01/09/1995

.14/09/1995 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-8633448
מעוניין וכל ,04-8356807 טל' חיפה, ,3 ביאליק רח' חיפה,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

שחר יגאל
המחוזית הוועדה ראש יושב  
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
  מס' 5934

5 בנייני  להקמת בינוי וקביעת ייעוד שינוי התכנית: שם
רוממה ציבורי, שכונת ושטח לשימוש מגורים

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,5934 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.2267 ,4507 ,1144 ,3324 ,3211 ,1480 לתכניות שינוי

רוממה, שכ' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
לציון, וראשון אהליאב הרחובות בין שטח התעשיה, אזור
,30235 גוש: וחלקות: גושים אמקור; כמתחם הידוע השטח
חלקות: חלקי ,114 ,112 ,110 ,108 ,41 ,40 ,38 במלואן:  חלקות

.114 חלקי חלקה: ,30236 גוש: .156 ,145 ,142 ,137 ,132 ,42 ,39

כמפורט הקרקע ייעודי במערך שינוי א. התכנית: מטרת
מגורים מיוחד, לאזור תעשיה מאזור שטח שינוי ייעוד .1 להלן:
ייעוד שינוי .2 רגל. להולכי ציבורי ולמעבר ציבורי לבניין לשטח
לשטח לבניין למגורים מיוחד, פתוח לאזור משטח ציבורי שטח
ציבורי, לבניין לשטח מדרך שטח ייעוד שינוי .3 ולדרך. ציבורי
ייעוד שינוי .4 ציבורי להולכי רגל. ולמעבר לאזור מגורים מיוחד
חמישה להקמת בינוי קביעת  ב.  לדרך.  ציבורי  לבניין משטח
לשימוש ושטח במפלס הרחוב, מסחר חדשים עם מגורים בנייני
בהתאם ,1 מס' חדש מגרש בשטח  המזרחי בבניין  ציבורי
מגרש בשטחי  המרבי הקומות מס' קביעת ג. הבינוי. לנספח 
ומחסנים. חניה קומות מעל 4-3 ל–10 קומות כאמור 1 מס'  חדש
במגרש המרביים הבניין המרביים וקווי הבניה שטחי קביעת ד.
לבנייני בשטחים ופיתוח בינוי הוראות קביעת ה. .1 מס' חדש
שימושים, לרבות ו–6), 5 מס' חדשים (מגרשים בתכנית ציבור
וכד'. מרבים בניין קווי מרביים, בניה שטחי מרבי, קומות  מס'
בניה היתרי למתן תנאים ופיתוח, בינוי הוראות קביעת ו.
מאושרת, קטע מדרך ביטול ז. בשטח. לביצוע הבניה ושלבים
מעברים והתוויית ומאושרות,  קיימות דרכים  קטעי הרחבת
גדרות מבנים, בגין הוראות קביעת ח. רגל. להולכי ציבוריים

מחדש. וחלוקה ט. איחוד להריסה. ומדרגות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין

 ,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז לבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
6559/א  מס'

הוספת למגורים, לאזור ייעוד שינוי התכנית:  שם
 2 קומות בעבור 2 יח"ד, רח' בעל התניא 8,

שערים מאה שכ'
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
6559/א, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.62 ,4295 לתכניות שינוי
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בעל רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אורך קואורדינטות בין שטח שערים; מאה שכונת .8  התניא
;632/675 - 632/575 רוחב קואורדינטות לבין ,221/325 - 221/225
וחלקות: גושים כחול; המסומנים בתשריט בקו הגבולות לפי הכל

.123 - 121 במלואן: חלקות ,30062 גוש:

ואזור מאזור מסחרי שטח ייעוד שינוי התכנית: א. מטרת
לתוספות  בינוי קביעת ב. 2 מיוחד. מגורים לאזור מיוחד מסחרי
בקומת בניה תוספת תיקבע .1 להלן: המפורט לפי הבניה
לשם קיים מדרגות גרם הריסת תיקבע .2 למחסנים. המרתף
הקרקע בקומת הריסה תיקבע .3 ומעלית. חדשות מדרגות בניית
מקומות שני ליצירת כך ובתוך מחדש, בנייתן לשם א ובקומה
תיקבע .4 הבינוי. לנספח בהתאם הכל   הקרקע בקומת חניה
דיור חדשות. יחידות שתי לתוספת קומות חדשות 2 של תוספת
הגדלת ד. כאמור. הבניה לתוספות חדשים בניין קווי קביעת ג.
הגדלת  ה. ל–759.5 מ"ר. וקביעת בשטח המרביים הבניה שטחי
מחסנים. לקומת מעל קומות ל–4 קומות מ–2 הקומות  מס'
בשטח. בניה היתר למתן  ותנאים בינוי הוראות  קביעת  ו.

להריסה. מבנים בדבר הוראות קביעת ז.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010
,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.02-6296811 טל' ירושלים,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
7346  מס'

(יחידות שימושים משולב בניין הקמת התכנית: שם
ישראל גורג ואבן קינג' הרחובות + מגורים), מלונאיות

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,7346 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.62 ,1680 לתכניות שינוי

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

אבן רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ואבן יפו, ג'ורג, המלך הרחובות בין שטח העיר, מרכז .5 ישראל
לפי הכל ;Y 632/275 קואורדינטה ,X 220/675 קואורדינטה ישראל;
מוסדר: וחלקות:  גושים כחול; בקו  בתשריט הגבולות המסומנים

.6 ,5 במלואן: חלקות ,30074 גוש:

או  ב, קומה  והשלמת קומות   5 תוספת התכנית: מטרת
קומת הקרקע  7 קומות מעל של ותוספת ו–ב, א קומות פירוק
למגורים מיוחד ממסחר המותרים השימושים הקיימת ושינוי

ומלונאות. מסחר

מסחרי שטח מאזור ייעוד שינוי א. הוראות התכנית: עיקרי
ב. קביעת בינוי ומלונאות. מסחר מיוחד, ומדרך, לאזור מגורים
הקמת לשם הקיימת, הקרקע קומת מעל קומות שבע לתוספת
בינוי. לנספח בהתאם מלון/מסחר/משרדים/מגורים,  בית
הקיימת. הקרקע קומת חזיתות שימור בדבר הוראות קביעת ג.

קרקע  קומת (קיימת הקומות המרבי מ–3 קומות ד. הגדלת מס'
יחידות   38 יצירת  ה. קומות. ל–8  חלקית) ב' וקומה א' וקומה
מגרש בשטח המרביים הבניה שטחי הגדלת ו. חדשות. דיור
שטחים  מ"ר  2,999 מתוכם  מ"ר ל–4,186  וקביעתם 1 מס' חדש
אפס. חדשים בניין קווי וקביעת בניין  קווי שינוי ז. עיקריים.
שימושים לרבות  בשטח, המותרים השימושים קביעת  ח.
בקומה מלונאי לאכסון  שימוש  הקרקע,  בקומת  מסחריים
מעל. בקומות ומגורים בשטח לקיים בהתאם  ראשונה,
בשטח. בניה היתר למתן  ותנאים בינוי הוראות  קביעת  ט.
בגין קביעת הוראות יא. קיימת/מאושרת. קטע מדרך ביטול י.

וחלוקה מחדש. איחוד יב. להריסה. ומדרגות מבנים גדרות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010
,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.02-6296811 טל' ירושלים,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
7645/א  מס'

לשם עיקריים לשטחים מרפסות הפיכת התכנית: שם
3 סולם יעקב רח' רמות, הרחבת יח"ד,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
7645/א, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.7645 ,5/27/1 לתרש"צ שינוי

סולם רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
החדשה: ישראל  רשת  לפי קואורדינטות רמות;  שכונת  .3 יעקב
636/068 לבין 636/235; בין רוחב 219/126 לבין 219/246, אורך בין
וחלקות: גושים כחול; המסומנים בתשריט בקו הגבולות לפי הכל

במלואה: 18. 30716 חלקה גוש:

בקומה מאושרות מרפסות שטחי הפיכת .1 התכנית: מטרת
קביעת (2 קיימות. הרחבת יח"ד לשם לשטחים עיקריים עליונה
בבניין, קיימות דיור יחידות הרחבת לשם בניה, לתוספות בינוי
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קומה עליונה - קומה להשלמת קביעת בינוי (1 כמפורט להלן:
עיקריים מאושרות לשטחים מרפסות הפיכת שטחי ידי על ד,
ובהתאם הבינוי לנספח  בהתאם קייימות יח"ד  הרחבת לשם
בקומה מזערית בניה  לתוספת בינוי  קביעת (2 בשטח. לקיים
לתוספת בינוי  קביעת  (3 קיימת. דיור יחידת  הרחבת  לשם ג,
בקומה קיימת יחידת דיור הרחבת ה, לשם בקומה גג מרפסת
168.59 מ"ר  של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .3 שמתחתיה.
בניין חדשים. קווי וקביעת הבניין שינוי קווי .4 עיקריים. שטחים
ממפלס קומות לשש  קומות מחמש קומות מספר  הגדלת .5
.7 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .6 לבניין. הכניסה
בניה בשטח. היתר למתן תנאים וקביעת בינוי קביעת הוראות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010
,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.02-6296811 טל' ירושלים,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
10201  מס'

ליצירת  5 קומות בן חדש בניין בניית התכנית:  שם
סילוואן יח"ד, 8

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,10201 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.2668 לתכנית שינוי

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
אורך ישראל החדשה: רשת לפי עמוד; קואורדינטות אל ראס
הכל ;223/050  -  223/000 בין רוחב ,631/050  -  630/975 בין
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות  לפי

.69 ,68 במלואן: חלקות ,29989 גוש:

בן חדש בניין  בניית  :2 מס' במגרש .1 התכנית:  מטרת
 7 יצירת לשם (2668 לפי  מאושרות קומות (שתי קומות  5
קומה מעל של בניה תוספת קרקעית + חניה קומת יח"ד מעל
במגרש  חדשה. יח"ד יצירת 1 לשם מס' במגרש הקיים הבניין
הקרקע קומת מאושרת: קומה הרחבת + בניה תוספת :1 מס'
הדירה הרחבת .2668 לפי מאושרות  א מקומה גדול  וחלק 
שינוי .2 נוספת. דירה לקבל כדי אחת קומה והוספת א, בקומה
מיוחד. מגורים  לאזור  5 מגורים לאזור מיועד משטח  ייעוד
מדרך ייעוד שינוי .69 חלקה לטובת הנאה זכות קביעת .3
מארבע חדש בניין בעבור בינוי קביעת .4 לביטול לזכות הנאה.
החדשה הקומה בעבור בינוי קביעת .5 קרקע. קומת מעל קומות
קביעת שטחי בניה בבניין קומה. 6. והרחבת 1 הקיים, מס' בבניין

מהם 921.65 מ"ר  1,212.65 מ"ר, של בהיקף מס' במגרש החדש
בבניין  בניה שטחי שירות. שטחי ו–291.05 מ"ר עיקריים שטחים
מהם 576.56 מ"ר  של 621.56 מ"ר, 1 בהיקף מס' במגרש הקיים
קווי הבניין שינוי  .7 שירות.  שטחי ו–45 מ"ר עיקריים שטחים
של תוספת .9 בניה. אחוזי קביעת .8 חדשים. בניין קווי וקביעת
הכל לסך לפי 2668, מאושרות גבי 4 יח"ד 3 יחידות חדשות, על
דירה  והרחבת  חדשה  דירה של  ותוספת חדשים,  יח"ד   7 של
הכל  לסך   2668 לפי  מאושרות יח"ד  2 גבי על מאושרת אחת
למימוש התכנית. ביצוע קביעת שלבי חדשות. 10. 4 יח"ד  של

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .11

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010
,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.02-6296811 טל' ירושלים,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
10409  מס'

מיוחד, מגורים מאזור ייעוד שינוי התכנית:  שם
8 זוין רח' יעקב, נוה שכ' בניה, ותוספות

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,10409 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.4414 לתכנית שינוי

רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות יעקב; נווה שכונת .8 זווין הרב
-638/715 בין רוחב ,223/650-223/620 בין אורך  החדשה:
בתשריט בקו כחול. המסומנים הכל לפי הגבולות ;638/760
מספר בהסדר. .30586 בחלקיות: גושים וחלקות: גושים
9 בהתאם  מגרש: .18 במלואה: חלקה ,30649 גוש: ארעי: גוש

.4414 3822/ב, לתכניות

בבניין. קיימות יח"ד הרחבת לשם תוספות התכנית: מטרת
קביעת .2 מגורים מיוחד. לאזור מגורים מאזור שינוי ייעוד .1
הקומות בכל בעמודה  ותוספת קומה, תוספת בעבור  בינוי
שטחי תוספת קביעת .3 בבניין. קיימות יח"ד הרחבת לשם
מס' הגדלת עיקריים. 4. שטחים כולם 434.79 מ"ר, בהיקף בניה
הבניין קווי  שינוי  .5 קומות.  ל–5  קומות מ–4 המרבי הקומות
בניה. היתר למתן תנאים קביעת .6 חדשים. בניין קווי  וקביעת

וסככה להריסה. מרפסות בגין קביעת הוראות .7

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין



5.6.2008 התשס"ח, בסיוון ב' ,5815 הפרסומים ילקוט 3318

רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010
,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.02-6296811 טל' ירושלים,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
11265  מס'

למגורים  4 מיוחד ממגורים ייעוד שינוי התכנית: שם
באהר צור חדשות, יח"ד 6 חדש, בניין מיוחד,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,11265 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

2302/א. לתכנית שינוי

צור רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
לפי קואורדינטות  רשומה; לא  קרקע  באהר. צור שכ' בחר. 
בין רוחב: ,222.250-222.175 בין אורך: החדשה: ישראל  רשת
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;627.300-627.250

כחול.

שינוי .1 חדשים בניינים שני הקמת התכנית: מטרת
מיוחד.  מגורים לאזור מיוחד  4 מגורים מאזור שטח  ייעוד
לנספח בהתאם הכל בניינים, שני בעבור בינוי קביעת .2
בניה מרביים שטחי הכל קביעת סך .3 ולקיים בשטח.  הבינוי 
שטחי  מ"ר ו–63  עיקריים שטחים  מ"ר 871 מהם  מ"ר  ל–934 
בהתאם בניין חדשים קווי וקביעת קווי הבניין שינוי .4 שירות.

קומות  ל–4  הקומות מס' קביעת .5 בשטח. הקיימת לבניה
לנספח בהתאם הכל ,2 מס'  בבניין קומות ול–2  1 מס' בבניין
התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .6  הבינוי ולקיים בשטח.
בינוי הוראות קביעת .8 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .7

בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010
,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.02-6296811 טל' ירושלים,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
11407 מס'

והרחבת מחסנים, אחת, יח"ד תוספת התכנית: שם
19 יהודה רח' שלום שכ' תלפיות, מרפסות,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,11407 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.4946 לתכנית שינוי

רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
רשת לפי קואורדינטות תלפיות; שכונת .19 יהודה שלום
-628/650 בין רוחב ,220/975-220/925 בין אורך החדשה:  ישראל
כחול. בקו  בתשריט  המסומנים הגבולות לפי  הכל  ;628/700

.4 חלקי חלקה: ,30116 גושים וחלקות: גוש:

מחסנים תוספת אחת, יח"ד תוספת א. התכנית: מטרת
האלה הבינויים קביעת ב. הקומות. בכל מרפסות והרחבת
מערב לכיוון הפונים  המחסנים מפלס  הנמכת .1  בשטח:
תוספת .2 אחת.  יח"ד  תוספת לשם מ"ר,  ל–2.80  מ"ר מ–2.50
המחסנים במקום המילוי,  בשטח -2.50 במפלס מחסנים 
למרפסת  7 מתחת מס' מחסן הרחבת .3 הדיור. ליחידת שנוצלו
,+5.90 ,+2.95 ,±0.00 במפלסים: המרפסות הגדלת .4 מאושרת.
לעיל האמור כל הקומות.  באותן קיימות יח"ד  הרחבת לשם
קביעת ג. בשטח. לקיים ובהתאם הבינוי לנספח בהתאם יהיה
מתוכם 77.5 מ"ר שטח  91.9 מ"ר של בהיקף בניה שטחי תוספת
בשטח  יח"ד מס' הגדלת ד. שירות. שטחי מ"ר ו–14.4   עיקרי
וקביעת תנאים  בינוי הוראות קביעת ל–13 יח"ד. ה. יח"ד מ–12

להריסה. גדר בגין ז. קביעת הוראות בשטח. בניה היתר למתן

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010
,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.02-6296811 טל' ירושלים,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
11736 מס'

בבניין, בניה לתוספות בינוי קביעת התכנית: שם
ג'בל מוכבר יח"ד ומחסנים, 3 תוספת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,11736 מס' מקומית תכנית מיתאר ירושלים מופקדת  ולבניה

.2691 לתכנית שינוי
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להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
אורך בין החדשה: ישראל רשת לפי קואורדינטות  ג'בל מוכבר;
לפי הכל ;629/825  -  629/750 בין רוחב ,223/050  -  223/000

כחול. בקו המסומנים  בתשריט הגבולות

בבניין לשם בניה לתוספת בינוי קביעת א. מטרת התכנית:
מגורים  מאזור ייעוד שטח שינוי  ב.  ומחסנים. יח"ד  3 תוספת
האלה  הבינויים קביעת ג. מיוחד.  5 מגורים לאזור  מיוחד
 3 של  תוספת לשם עליונות קומות  3 תוספת (1 בשטח:
מחסנים. תוספת לשם מרתף קומת חפירת (2 חדשות  יח"ד
בשטח הבניה שטחי הגדלת ה. כאמור. בניין, קווי קביעת ד.
עיקריים  שטחים מ"ר  741.36 (מתוכם  מ"ר ל–887.97   וקביעתם
מיח"ד  הדיור יחידות מספר הגדלת ו. שירות). שטחי ו–146.61 מ"ר
מחסנים. קומת מעל קומות מוצע 4 ז. דיור. ל–4 יחידות  אחת
הוראות קביעת ט.  התכנית. למימוש ביצוע שלבי  קביעת ח.
הוראות קביעת י. בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי

להריסה. וגדרות מבנה בגין

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010
,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.02-6296811 טל' ירושלים,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
7620  מס'

ייעודי שינוי לשם מחדש וחלוקה איחוד התכנית: שם
לדרך מערבית שעפט בינוי, הוראות וקביעת קרקע

רמאלה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

במ/3456/א. לתכנית שינוי ,7620 מס'

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
בין שטח רמאללה; לדרך ממערב שטח שועפט, שכונת שעפט.
קואורדינטות בין שטח ,221/825-221/625 אורך קואורדינטות
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;635/200-635/000 רוחב
,14 - 12 במלואן: חלקות ,30546 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו
,50 ,49 במלואן: חלקות ,30558 גוש: .21 ,20 ,18 חלקות: חלקי ,19 

.69 ,68 ,57 ,56

ללא וחלוקה  לאיחוד הוראות קביעת א. התכנית: מטרת 
מחדש,  וחלוקה 23 לאיחוד מס' מתחם בתחום בעלים הסכמת
ייעודי במערך שינוי ב. מס' במ/3456/א. בתכנית כפי שנקבע

לשטח  5 מיוחד שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים .1 האלה: הקרקע
ציבורי למעבר  ,2 מגורים לאזור ציבורי, לבניין פתוח, ציבורי
ייעוד שינוי .2 דרך. הרחבת ו/או חדשה  ולדרך  רגל להולכי
משטח שטח ייעוד שינוי .3 .2 מגורים לאזור קיימת מדרך שטח
ו/או חדשה ולדרך ציבורי לבניין ,2 מגורים לאזור פתוח ציבורי
ציבורי לאזור מגורים מבניין שינוי ייעוד שטח .4 הרחבת דרך.
המרבי הקומות מספר המרביים, הבניה אחוזי קביעת ג. .2
החדשים המגרשים משטחי אחד בכל המרביים הבניין וקווי
בשטחים המותרים השימושים  קביעת  ד. לבניה.  המיועדים
למתן בינוי ותנאים הוראות קביעת ה. ציבור שבתכנית. לבניין
ומעברים חדשות דרכים קטעי התוויית ו. בשטח. בניה היתרי

רגל. להולכי ציבוריים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3109 עמ' התשס"ה, ,5409 הפרסומים  ובילקוט  07/10/2005

.23/06/2005 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
7843  מס'

הבנייה, בגובה שינוי וחלוקה, איחוד התכנית: שם
שכ' מורשה הבנייה, ובזכויות יח"ד במספר בקווי בניין,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

3188/ב. 3188/א, ,3188 לתכניות שינוי ,7843 מס'

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

הרחובות ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בין שטח  מורשה, שכונת הנביא. ויונתן דניאל המלכה, הלני 
הגבולות הכל לפי הנביא, ונתן דניאל הלני המלכה, הרחובות
,30053 גוש: וחלקות: גושים כחול;  בקו  בתשריט המסומנים

.41 חלקי חלקה: ,45 - 43 ,39 במלואן: חלקות

המגרשים בין מחדש  וחלוקה איחוד א. התכנית:  מטרת
 7843 מס' תכנית בתשריט המקוטע  הכחול  הקו בהסכמה.
תוספות בעבור בינוי קביעת ב. וחלוקה. לאיחוד הגבול הוא
.1 ג. שינוי בקווי בניין במגרש חדש .1 חדש מס'  בניה במגרש
שטחי קביעת ה. ל–6. 1 חדש במגרש יח"ד מספר קביעת ד.
שטחי  ללא עיקריים, של 610 מ"ר 1 בהיקף חדש במגרש הבניה

שירות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך ,1893 עמ' ,5495 הפרסומים  ובילקוט  03/02/2006 

.16/02/2006

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
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ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11130/א  מס'

לשם בניה קביעת בינוי לתוספת התכנית:  שם
18 מרדכי, רחוב שח"ל גבעת הרחבת יח"ד קיימות,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.62 לתכנית שינוי 11130/א, מס'

רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
רשת לפי קואורדינטות מרדכי; גבעת שכונת .18 שח"ל
בין רוחב ,218/825  -  218/775 בין אורך החדשה:  ישראל
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;629/775 - 629/700

.33 במלואה: חלקה ,30184 וחלקות: גוש: כחול. גושים

בקומת בניה לתוספות בינוי קביעת .1 התכנית: מטרת
קיימות. יח"ד הרחבת לשם הקיימות,  א ובקומה  הקרקע
של העיקריים השטחים לחישוב פנימיות מרפסות צירוף .2
מגורים  לאזור  5 מגורים מאזור  ייעוד שטח  שינוי  .3 הדירות.
שטחי קביעת תוך המרביים הבניה אחוזי הגדלת 5 מיוחד. 4.
עיקריים. שימושים מ"ר ל–558.11 בשטח המרביים  הבניה
כאמור. הבניה, לתוספות המרביים הבניין קווי קביעת .5 
למתן תנאים קביעת .7 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .6

בניה. היתר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2825 עמ' התשס"ז, ,5666 הפרסומים  ובילקוט  08/06/2007

.21/05/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11678  מס'

הרחבת לבניה לשם שטח התכנית: תוספות שם
יובל קרית ,2 סירני רח' יח"ד,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.4656 שינוי לתכנית ,11678 מס'

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות יובל; קרית שכונת .2 סירני
 -  629/775 בין רוחב: ,216/450  -  216/400 בין אורך: החדשה:
כחול. בקו  בתשריט  המסומנים הגבולות לפי  הכל  ;629/825

.23 במלואה: חלקה ,30414 גושים וחלקות: גוש:

קביעת ב. .+5.65 במפלס יח"ד הרחבת .1 א. התכנית: מטרת
יח"ד הרחבת לשם ,+5.65 ב' מפלס לקומה תוספת בינוי בעבור
עיקרי. מ"ר 89.45 של בניה בהיקף שטח תוספת ג. קביעת קיימת.
ביצוע. שלבי קביעת ה. כאמור. לבניה בניין קווי קביעת  ד.
בשטח. בניה למתן היתר תנאים וקביעת הוראות בינוי קביעת ו.

להריסה. וגדרות מחסנים בגין הוראות קביעת ז.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך ,4349 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5717,  27/07/2007 ובילקוט

.11/09/2007

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
11009 מס'  מפורטת

קומה, ותוספת מדרש, בית הרחבת התכנית: שם
25 רח' יצחק נבון שכונת מקור ברוך,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.62 ,5335 לתכניות שינוי ,11009 ברמה מפורטת מס'

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מזרח מערב קואורדינטות ברוך; מקור שכונת .25  נבון
הרחובות בין ,X-730/632 צפון דרום קואורדינטות ,Y-140/220
בתשריט בקו הגבולות המסומנים הכל לפי נבון; ויצחק נתיב 

.11 במלואה: חלקה ,30072 וחלקות: גוש: כחול; גושים

של מערבית בחזית לשם הרחבה תוספת התכנית: מטרת
קיים. מדרש בית

בחזית לתוספת בינוי  קביעת .1 התכנית: הוראות עיקרי
בניין לבניה, קביעת קווי .2 הרחבתו. למוסד קיים לשם מערבית

ל–274.0 שטח  וקביעתם בשטח הבניה שטחי הגדלת .3 כאמור.
בניה. היתר למתן תנאים קביעת .4 עיקרי.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3798 עמ' התשס"ז, ,5700 הפרסומים  ובילקוט  13/07/2007

.08/08/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
12204 מס'  מפורטת

האוזנר גדעון ברח' יח"ד 2 הרחבת התכנית:  שם
וגן בית ,31

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

2675/א. שינוי לתכנית ,12204 ברמה מפורטת מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד
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להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
 218/300 -Y קואורדינטה וגן; בית שכונת ,31 האוזנר גדעון
על  הכל צפון; דרום  629/715  -  X קואורדינטה מזרח, מערב
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות  פי

.228 במלואה: חלקה ,30195 גוש:

דיור. הרחבת התכנית: מטרת

שטח לתוספות בינוי  קביעת א) התכנית: הוראות  עיקרי
קיימים. קירות בתוך ,-2.60 במפלס הנ"ל התכנית לפי שירות
במפלס הנ"ל התכנית לפי שטח  לתוספות  בינוי קביעת ב)
בתוך התוספות  כל  ,+6.76 במפלס ,+3.64 במפלס ,+0.00
לנספח  בהתאם קיימות, 2 יח"ד לשם הרחבת הקירות הקיימים
בנוי קיים בית 2675/א, תכנית על החלקה כיום חלה הבינוי.
ג) תוספת הקרקע. בעל הוא מגיש התכנית ,94/625 היתר לפי
בחלקה 442.55 מ"ר.  מרביים בניה שטחי וקביעת 148 מ"ר,  של
בגין הוראות קביעת ה) בניה. היתר למתן תנאים קביעת ד)

אלמנטים להריסה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
,3799 עמ' התשס"ז, ,5700 הפרסומים  ובילקוט  24/08/2007

.08/08/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שמש בית מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' בש/135

משולב  340 יח"ד מגורים מתחם הקמת התכנית: שם
תעשיה צפון, אזור ציבור, ומבנה  במסחר, משרדים

בית שמש
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
בש/137, ולתכניות לתרש"צ/5/32/1, שינוי  בש/135,  מס' 

בש/61.

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

הרחובות שמש. בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
השטח הגובל בשד' צפוני, התעשיה אזור העליה ויגאל אלון,
חלקה ,1 ארעית חלקה  ,5303 גוש העליה.  ורח' אלון יגאל 
ת.צ.ר.  לפי מקורית מחלקה חלק 3 שהן חלקה ארעית ,2 ארעית
אורך החדשה: ישראל רשת לפי קואורדינטות ;1107/2000
הכל ;198/613  -  199/090 בין רוחב ,629/343  -  629/120 בין:
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות  לפי
,5205 גוש: .8 - 6 ,2 חלקות: חלקי ,4 במלואה: חלקה ,5203 גוש:

.21 - 19 ,2 חלקות: חלקי

מתחם והקמת למגורים השטח ייעוד .1 התכנית: מטרת
ומשרדים),  במסחר משולב יח"ד  340 של (בהיקף מגורים

המיועד מאזור  ייעוד  שינוי  .2 במתחם. ציבורי מבנה והקמת
מאזור ייעוד שינוי .3 מעורבים. שימושים לאזור לתעשיה
המיועד לתעשיה מאזור שינוי ייעוד .4 המיועד לתעשיה לדרך.
פתוח. ייעוד מדרך לשטח ציבורי שינוי .5 פתוח. ציבורי  לשטח
של בהיקף וציבורי מסחר למגורים, בניה שטחי תוספות קביעת .6 
שטחי  מ"ר ו–19.440  עיקריים שטחים 47.220 מ"ר מהם   66.660
תת–קרקעית חניה בעבור בניה שטחי בתוספת שירות,
אזור קביעת .7 בניה. היתר מתן בעת החניה לתקן בהתאם
הוראות קביעת  .8 אינטנסיבי. לטיפול פתוח ציבורי שטח
קביעת א. ובכלל זה: התכנית בתחום להקמת בניינים מפורטות
קביעת שטחי ב. המרבי. הקומות ומספר הבניינים הגובה של
בניין קווי וקביעת הבניין קווי שינוי ג. המבנים. בכל הבניה
קביעת ד. אפס. בניין קווי לרבות השונים, במפלסים חדשים
בתחום התכנית. הכלולים השטחים בכל השימושים המותרים
להריסה. ומדרגות  גדרות בניינים, בגין הוראות קביעת  .9 
לביטול. ודרכים  חניה  דרכים,  בדבר  הוראות  קביעת  .10 
למעבר לציבור הנאה וזיקות להפקעות הוראות קביעת .11
בניה היתר למתן תנאים קביעת .12 רכב. ולכלי רגל להולכי
בהסכמת חדשה  וחלוקה איחוד  .13 ופיתוח. בינוי והוראות

הבעלים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
,184 עמ' התשס"ז, ,5585 הפרסומים  ובילקוט  22/09/2006

.28/09/2006 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
טל' ,99100 שמש בית ,10 שורק נחל רח' שמש, בית ולבניה
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,02-9900778

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יוסף רות  
המחוזית הוועדה ראש יושבת  
מחוז ירושלים לתכנון ולבניה

מחוז תל אביב
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
תא/3627 מס'  מפורטת

אסותא במתחם מגורים התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת אביב תל ולבניה
תא/61, תא/58, תא/2650/ב,  לתכניות שינוי תא/3627,  מס' 

ע/1/מרתפים. לתכנית בכפיפות תא/מ,

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
התכנית. מתחום בחלק הרשאות או היתרים

תל–אביב-יפו. המתחם ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
גבולות ;3 רובע - אביב תל של הישן הצפון משכונות חלק הינו
בדרום - רחוב קורדובה, במערב - רחוב ז'בוטינסקי, בצפון התכנית:
,421 במלואן: חלקות ,6214 גוש: וחלקות: גושים וורמיזה; רחוב -

.598 חלקי חלקה: ,666
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ושחזור שימור מגורים תוך הקמת מתחם התכנית: מטרת
אסותא. החולים של בית הסטוריים מבנים

מאזור המגרש ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
ומוסדות מבנים  פתוח, פרטי שטח ד; למגורים א  מגורים
ציבורי ומוסדות ציבור, ושטח שטחים פתוחים ומבנים ציבור,
בניה, זכויות שימושים מותרים, ייעודי קרקע, קביעת ב. פתוח.
כדלקמן: התכנית, בתחום בניה והוראות מרבי בניה  גובה
בבניינים  200 יח"ד עד להקמת זכויות והוראות בניה קביעת .1
מעל  קומות  38 עד של בגובה מגורים ובמגדל לשימור,
על יעלה שלא אבסולוטי ובגובה טכנית וקומה כניסה  קומת
19,000 מ"ר  עד של בניה זכויות הקצאת הים. 2. פני מעל 155 מ'
של הבניה זכויות מיסוד .3 הקרקע. פני מעל עיקריים  שטחים
המבנים  של המקורי הבנוי השטח את המהווים כ–1,300 מ"ר,
מהנדס ידי על שיאושר התיעוד לתיק בכפוף ו–2, 1 לשימור
מ"ר,  כ–1,510  של בניה זכויות מיסוד .4 מטעמו. מי  או  העיר
מספר לשימור המבנה הבנוי המקורי של השטח את המהווים
מי או העיר מהנדס ידי על שיאושר התייעוד לתיק בכפוף ,3
עיקריים,  בניה  שטחי  מ"ר  1,900 עד יוקצו בנוסף .5 מטעמו.
קביעת .6 המגורים. במגדל פתוחות מקורות מרפסות בעבור

הוראות  קביעת  ג. קומות.   6 עד של בהיקף  למרתפים זכויות 
מאפייני .1 בדבר: במתחם  והבינוי התכנית שטח לפיתוח 
למעבר הנאה זיקות .2 התכנית. בשטחי והבינוי  הפיתוח
לשימור, קביעת הוראות ד. תנועה וחניה. פתרונות .3 הציבור.
הוראות קביעת כן, כמו התכנית, בתחום מבנים והריסת שחזור
קביעת הוראות בעבור ה. לשימור. עצים לשימור והעתקה של
קביעת  ו. חניה. כ–100 מקומות של בהיקף ציבורי חניון הקמת
ומוסדות ציבור למבנים במגרש ציבורי מבנה הוראות להכשרת
מחדש  וחלוקה לאיחוד הוראות קביעת ז. גן). כיתות  2 (כגון:
התכנון בחוק ז'  סימן ג', פרק לפי הבעלים כל  הסכמת ללא

מגרשים. שלושה ויצירת התשכ"ה-1965, והבניה

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
טל' ,67012 תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-7632588
תל–אביב- ,68 בן גוריון אביב, שד' תל המקומית לתכנון ולבניה

.03-5217162 יפו, טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
 מס' תא/3255

ביצרון תעסוקה באזור ציבוריים שטחים התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה מס' תא/3255,
עמ' התשס"ה, ,5427 הפרסומים  ובילקוט  10/06/2005 בתאריך

תא/2749, ,K/תא לתכניות שינוי ,17/08/2005 בתאריך ,3832
תא/536. תא/221, תא/1043/א, תא/1043,

תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
השלום, דרך  - מצפון התכנית: גבולות בצרון; תעסוקה  אזור
- מדרום ההשכלה, שדרות - ממזרח  אלון, יגאל - ממערב
במלואן: חלקות ,6150 גוש: וחלקות: גושים עמינדב;  רחוב
,412 ,31 ,10 ,3 חלקות: חלקי ,802 ,716 ,715 ,654 ,522 ,519 - 517
,51 ,44 - 38 ,36 ,34 במלואן: חלקות ,7094 גוש: .810 ,719 ,521 ,520 
חלקי ,112  -  107 ,104 ,99  -  96 ,71 ,69 ,66 ,65 ,57 ,54 ,53
.103  -  100 ,33 ,32 ,27 ,24 ,18 ,17 ,14 ,13 ,4  חלקות:
,31 ,30 ,28 ,27 ,24 ,15 ,11 ,3 ,2 במלואן: חלקות ,7095  גוש:
,7096 גוש: .36 ,32 ,1 חלקות: חלקי ,51  -  42 ,40 ,39 ,35  -  33
,33 - 28 ,25 ,24 ,20 ,19 ,17 ,15 ,14 ,11 ,8 - 4 במלואן:  חלקות
 57 ,52 ,49 ,1 חלקות: חלקי ,70 - 68 ,64 - 62 ,56 - 54 ,50 ,37 ,36

.60 -

והפיכתו ביצרון התעשיה אזור חידוש התכנית: מטרת
מגורים, משרדים, נקיה, תעשיה המשלב תעסוקה לאזור
זאת כל פתוחים, ציבוריים ושטחים ציבור מוסדות מסחר,
חדשות. דרכים וקביעת קיימות דרכים הרחבת א. ידי:  על
ציבור. לשטחי בניה והוראות זכויות מגרשים, קביעת  ב.
והשימושים לציבור הפתוחים השטחים מערך קביעת ג.
ה. התרת בניית חניונים ההשכלה. ד. הרחבת פארק שד' שבהם.
בניין. וקווי הנאה זיקות קביעת ו. ולשצ"פ. לכבישים  מתחת
השימושים הרחבת וסביבה. ח. נוף בדבר פיתוח הנחיות מתן ז.
והוראות מגבלות קביעת ט. הראשית. התכנית לפי המותרים
שינוי בהתאם הסביבה. איכות על ולשמירה למניעת מטרדים
לה  תוקף מתן בדבר הודעה אשר  221 מס' תכנית של לכך
תכנית ,9.10.52 בתאריך ,254 מס' הפרסומים בילקוט  פורסמה
בילקוט  פורסמה לה תוקף מתן בדבר הודעה אשר  536 מס'
הודעה  2749 אשר תכנית ,28.1.60 בתאריך ,735 מס' הפרסומים
בתאריך ,4892 בילקוט הפרסומים פורסמה לה מתן תוקף בדבר
תוקף מתן בדבר הודעה שינוייה אשר על "קיי" תכנית ,11.6.2000
תכנית ,22.2.51 בתאריך ,143 הפרסומים בילקוט  פורסמה  לה
בילקוט  פורסמה לה תוקף מתן בדבר הודעה אשר  1043 מס'
1043א מס' ותכנית ,20.3.69 בתאריך ,1514 מס' הפרסומים
בילקוט הפרסומים תוקף לה פורסמה מתן הודעה בדבר  אשר

.20.12.2001 בתאריך ,5040 מס'

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,67012 תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל'
וכל ,03-5217162 טל' תל–אביב-יפו, ,68 גוריון בן שד' אביב, תל
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
 מס' תא/3338

גובה שינוי ביצרון, תעסוקה אזור התכנית: שם
הקיימות בזכויות הבניינים

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה מס' תא/3338,
התשס"ה, ,5432 הפרסומים ובילקוט  ,05/08/2005  בתאריך

תא/1043. לתכנית שינוי ,31/08/2005 בתאריך ,3988 עמ'
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מתחם תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
שד' - ממזרח תובל, רח'  - מצפון התכנית:  גבולות ביצרון;
אלון; יגאל רח'  - ממערב קרמיניצקי, רח'  - מדרום ההשכלה,
חלקי ,69 ,66 ,65 במלואן: חלקות ,7094 גוש: וחלקות:  גושים 
,35  -  33 ,24 ,3 ,2 במלואן: חלקות ,7095 גוש: .99  -  97  חלקות:

.51 ,39 ,31 ,30 ,28 חלקות: חלקי ,48 - 42

לבניה, לפי המותרים השטחים ריכוז התרת מטרת התכנית:
ודרכים שטחי ציבור לאפשר פיתוח מערך תקפות, כדי תכניות
לבניה הגובה המותר שינוי א. ידי: על תעסוקה ביצרון, באזור
הקטנת תוך בניין קווי שינוי ב.  הבניה. בזכויות שינוי ללא
תכנית לכך של בהתאם ג. שינוי לבניה. המגרש המותר שטח
הפרסומים בילקוט תוקף פורסמה מתן על הודעה אשר ,1043 

.20.3.69 מיום ,1514 מס'

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,67012 תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל'
וכל ,03-5217162 טל' תל–אביב-יפו, ,68 גוריון בן שד' אביב, תל
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אור יהודה-אזור תכנון מקומי מרחב

לפי סעיף המקומית הוועדה ידי על אישור תכנית
לחוק 109 

אזור ,16 המצודה רח' התכנית: שם
והבניה,  התכנון לחוק  109 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מאשרת הנני הפנים, שר ידי על לי שהואצלה התשכ"ה-1965,

כדלקמן: התכנית את

לתכנית בכפיפות מאא/מק/2019, מס' מפורטת תכנית
מאא/1/23.

התעשיה, אזור אזור,  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
,6010 גוש  - פרדס רח' פינת  16 המצודה ברח' נמצא  המגרש

במלואה. 139 חלקה:

כמסומן בתשריט, ללא צדדי, בניין קו מטרת התכנית: שינוי
62א(א)(4) לסעיף בהתאם המאושרות, הבניה בזכויות שינוי

התשכ"ה-1965. והבניה, התכנון לחוק

מ–5 מ'  פרדס בניין לרח' קו שינוי הוראות התכנית: עיקרי
מ'. ל–3.05

ים בת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' בי/469

ומשרדים למסחר שטח ייעוד התכנית:  שם
80 בלפור ברחוב

והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
ים בת ולבניה המקומית לתכנון ובמשרדי הוועדה אביב תל מחוז
בי/403, לתכניות שינוי בי/469, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת

תמא/23/א/4. בי/1/403, לתכניות כפיפות בי/141,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רחוב בלפור ים. בת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בלפור, - רחוב ממזרח התכנית: גבולות לרחוב הרצל; סמוך ,80
מסחרית; חזית מעל מגורים בבנייני גובל ומדרום ממערב מצפון,

.147 במלואה: חלקה ,7141 גושים וחלקות: גוש:

ומשרדים. למסחר המיועד מבנה הקמת התכנית: מטרת

ג ממגורים המגרש ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
הבניה שטח .2 ומשרדים. למסחר המיועד למגרש חנויות וחזית
שירות. משטחי מ"ר 200  + עיקרי מ"ר  633 יהיה הקרקע  מעל

לחניה תת–קרקעית. שישמש מעל מרתף קומות 3 הבניין גובה .3

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-7632588 טל' ,67012
,1 סטרומה רח' ים, בת ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה

.03-5556030 טל' ים, בת

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

גן רמת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
 מס' רג/1312

בנימין תל מגורים מגדל הקמת התכנית: שם
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
 ,1312 רג/ מס' מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965,
,12/01/2007 בתאריך בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה
,26/02/2007 בתאריך ,1767 עמ' התשס"ז, ,5633 הפרסומים ובילקוט
רג/ לתכניות כפיפות רג/791/א, רג/340, רג/1102, לתכניות שינוי

רג/מק/340/ג/1/16. רג/מק/340/ג/17, מק/340/ג/16,

אלונים רחוב גן. רמת ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
רחוב ביאליק, ממזרח מצפון - רחוב ביאליק; גבולות התכנית: ,4 ,2
;67 חלקה מדרום - ,105 ,43 ,41 - חלקות ממערב רחוב האלונים, -
,6205 גוש: .104 ,42 במלואן: חלקות ,6109 גושים וחלקות: גוש:

.15 במלואה: חלקה

מיוחד  א1  מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
משטח ייעוד שינוי ב. ציבורי פתוח. ושטח פתוח פרטי לשטח
זכויות בניה באזור ג. קביעת מגורים מיוחד. ציבורי פתוח לאזור
מעל  טכנית קומה + 35 קומות בן מגורים לבניין מיוחד מגורים
הכל  סך הכולל מרתף, קומות  3 ומעל גבוהה מפולשת   קומה
ועוד  הכל, סך מ"ר  14,700 של  עיקרי בשטח יח"ד,  117 
שטחי  מ"ר ו–5,120  מקורות, מרפסות  לצורך עיקרי  מ"ר 2,340
מתחת  שירות שטחי ו–13,000 מ"ר מעל מפלס הכניסה שירות
למתן היתר ותנאים קביעת הוראות בניה ד. למפלס הכניסה.
שינוי ו. וחלוקה. לאיחוד מתחם קביעת ה. ואכלוס. בניה
בתאריך  ברשומות רג/1102 שפורסמה מיתאר תכנית הוראות
תכנית הוראות ושינוי ,4967 הפרסומים בילקוט ,1.3.2001
בילקוט  ,3.6.1982 בתאריך ברשומות שפורסמה רג/791א מיתאר

.2820 הפרסומים
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המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
וכל ,03-6753515 טל' גן, רמת ,26 גן, רח' המעגל ולבניה רמת 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אורון גילה  
המחוזית הוועדה יושבת  

אביב מחוז תל לתכנון ולבניה

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית שינוי הכנת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 77 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
חיפה, ולבניה מחוז לתכנון הוועדה המחוזית כי התשכ"ה-1965,
הודעה  פרסום 2.4.2008 על מיום ,2008008 מס' בישיבתה החליטה
סליזיאן מתחם חפ/2/1796, מס' תכנית הכנת על לחוק, 77 סעיף לפי

הגרמנית. במושבה

חלקי  (שומה)  10829 גוש: בתכנית: הכלולים השטחים
 10831 גוש: .24 חלקה:  חלקי (מוסדר),  10830 גוש: .66 חלקה:
,32 חלקות: חלקי ,39 ,29  -  12 במלואן: חלקות (שומה),
,A10 ,10 ,9 ,7  -  2 במלואן:  חלקות  (שומה),   10832 גוש: .40 
,77  - 73 ,56 - 48 ,46 ,44 - 42 ,40 ,38 - 30 ,23 ,15 ,13  - 11
,22 ,16 חלקות: חלקי ,107 ,106 ,104 ,103 ,100 ,93 ,83  -  80 
10834 (שומה), חלקות במלואן:  גוש: .92 - 89 ,79 ,78 ,26 - 24 

.212 חלקי חלקה: ,32 ,8 - 1

התכנית תחום של  ופיתוח  שיקום א)  התכנית:  מטרת
המיוחדים המאפיינים של וניצולם טיפוחם שימורם, תוך
לאור בשטח הקיימים וכו') נוף צמחיה, (ארכיטקטוניים,
שמירה הקיים, וסגנון הבינוי אופי שמירה על האלה: העקרונות
ופרטיהם, מבנים כגון: ייחודה, את הקובעים הסביבה פרטי על
הבניה ועיצוב מיקומה וכו'. צמחיה גדרות, סמטאות, חזיתות,
הגדרה ב) הקיימת; בסביבה ותשתלב שתתאים בצורה החדשה
מבני ציבור, מבני כגון: ציבוריים, שירותים של מיקומם וקביעת
הדרכים של ורוחבן אופיין קביעת ג) וכו'; ירוקים שטחים דת,
ייעודי קביעת ה) דרכים ושבילים חדשים; התוויית ד) באזור;
הנחיות חלוקה, מרווחים, בניה, הגבלות בניה, זכויות הקרקע,
המגורים אזורי חיזוק ו) והחדשה; הקיימת לבניה ושימור עיצוב
חדשות, יח"ד תוספות דיור, להרחבת אפשרות מתן ידי על
תכנית להכנת  הנחיות מתן ז) הציבוריים;  השירותים ושיפור 

בינוי. לתכנית כתחום המוגדרים לשטחים בינוי

לחוק,   78 לסעיף בהתאם הוועדה החליטה כן, כמו
לתכניות בכפוף יוצאו התכנית, שבתחום בקרקע בניה היתרי
זו תכנית למטרות שיתאימו ובתנאי  השטח, על המאושרות
ספטמבר ,4 (מהדורה השלד תכנית למטרות  לעיל המפורטת
המקומית, ידי הוועדה הגרמנית שאומצה על למושבה (1997
היחידה  לחו"ד  ובכפוף   14.9.1998 מיום ,116 מס' בישיבה

לשימור.

ברשומות. פרסומה מיום שנתיים ההודעה: תוקף

מרחב תכנון מקומי חיפה

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
חפ/1640 מס' מקומית  מיתאר

8 מלצ"ט ברח' מגורים בניין התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה חפ/1640, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
,13/09/1979 בתאריך ,2158 עמ' התשל"ט, ,2564 הפרסומים

חפ/229/א, חפ/229. בע/61, לתכניות שינוי

הכרמל, הדר חיפה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,253 במלואה: חלקה ,10861 גוש: וחלקות: גושים ;8 מלצ'ס רח'

.338 חלקה: חלקי

עמודים לשם מקומת חלק לסגירת אישור מטרת התכנית:
של שטח בעודף הכרוך לימוד, וכיתות הרצאות אולם התקנת

לויצ"ו. המיועד מ"ר, 100

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,04-8633448
ובשעות בימים  ,04-8356807 טל' חיפה, ,3 ביאליק רח' חיפה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מרחב תכנון מקומי חיפה

הפקדת תכנית על הודעה ביטול  הודעה בדבר
חפ/992 מס'  מפורטת

10811 גוש התכנית: שינוי סיווג קרקע,  שם
(חלק), אגודת הבהאים

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' חפ/992,
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

.08/11/1956 בתאריך ,199 עמ' התשי"ז, ,508

וחלקות: גושים חיפה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.92 חלקי חלקה: ,10811 גוש:

92 בגוש  מחלקה חלק של סיווג שינוי א. התכנית: מטרת
לקהל  גישה עם פתוח פרטי לשטח בניה מאדמת  10811

גזלי. ממדרגות אל חלק תוואי של שינוי לצמיתות. ב.

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,04-8633448
ובשעות בימים  ,04-8356807 טל' חיפה, ,3 ביאליק רח' חיפה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מרחב תכנון מקומי חיפה

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
חפ/1487 מס'  תכנית

פרויד התכנית: הרחבת רחוב שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
הפקדתה, דבר  על שהודעה  חפ/1487, מס' מפורטת תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
בתאריך ,2046 עמ' התשל"א, ,1732 הפרסומים בילקוט  פורסמה

חפ/1/ד. חפ/1097/א, חפ/1257, לתכניות שינוי ,24/06/1971
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הדרומי בחלק חיפה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות: חלקי ,10783 גוש: וחלקות: גושים שמואל; אחוזת  של
,70 - 64 ,62 - 57 ,40 ,39 ,5 - 2 חלקות: חלקי ,10785 גוש: .2 ,1 

.113 ,42 - 38 חלקות: חלקי ,10786 גוש: .84 ,80 - 77 ,75 - 72

חורב  מרחוב מ' ל–20  פרויד רחוב הרחבת התכנית: מטרת
 1097 ב.ע. בתכנית אושרו כבר זו מדרך קטעים הסיבוב.  עד
מס' נפרדת תכנית הוגשה טירה  לדרך עד מהסיבוב  א-1257.

חפ/1488.

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,04-8633448
ובשעות בימים  ,04-8356807 טל' חיפה, ,3 ביאליק רח' חיפה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

חוף כרמל מקומי מרחב תכנון

דרך בדבר אישור תכנית  הודעה
חפאג/ד/1309/חכ/341 מס'

70 - שינוי לאורך תוואי  מס' דרך התכנית: שם
הדרך בקטע בת שלמה מערב

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
חפאג/ מס' דרך תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

חכ/167/א. לתכנית שינוי ד/1309/חכ/341,

בצמוד שלמה,  בת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
למחלף  ממערב  יעקב-יקנעם),  זכרון  (כביש   70 מס'  לדרך 
.17 ,9 חלקות: חלקי ,11343 גוש: וחלקות: גושים שלמה;  בת
חלקות: חלקי ,11345 גוש: .10 ,2 חלקות: חלקי ,11344  גוש:

.27 ,8 - 1

שלמה בת ממחלף הניקוז מערך הסדרת התכנית: מטרת
חקלאיים. שדות של הצפה למניעת אזורית ניקוז תעלת לעבר

חקלאי, קרקע משטח ייעוד שינוי הוראות התכנית: עיקרי
חקלאי לדרך. בייעוד לאומי ומשטח אתר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך ,237 עמ' ,5588 הפרסומים  ובילקוט  27/10/2006

.16/10/2006

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-8633448
מעוניין  וכל  04-8136213 טל' ,30860 כרמל עין הכרמל, חוף
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
חפאג/1326/חכ/282/ב  מס'
מהר"ל נחל התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

חפאג/1326/חכ/282/ב.

נחל טבע שמורת ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
,4 במלואן: חלקות ,11818 גוש: וחלקות: גושים  מהר"ל;

.5 חלקה: חלקי  ,11819 גוש: .7  -  5 ,1 חלקות: חלקי ,11  -  8 
,6 ,3 חלקות: חלקי ,36 ,32  -  10 במלואן: חלקות ,11820  גוש:
,20  -  18 ,16  -  12 ,8  -  1 במלואן: חלקות ,11821 גוש: .34 ,9 
,21 ,17 ,11  -  9 חלקות: חלקי ,35 ,33 ,30 ,28  -  26 ,24  -  22 
חלקות: חלקי ,2 במלואה: חלקה ,11822 גוש: .34 ,32 ,31 ,29 ,25
.41 ,18 ,15 ,1 חלקות:  חלקי  11823 גוש: .31 ,8  -  7 ,5  -  3 ,1 
,10 ,5 ,4 ,1 חלקות: חלקי ,3 ,2 במלואן: חלקות ,12026  גוש:
.19 ,17 ,12 ,9  -  4 חלקות: חלקי ,12030 גוש: .18 ,15  -  13 
,6 ,4 ,2 חלקות: חלקי ,16 ,10 ,7 ,3 ,1 במלואן: חלקות ,12031 גוש:

.2 חלקי חלקה: ,12035 גוש: .15 - 11 ,9 ,8

או חקלאית מקרקע ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
חוק לפי  טבע לשמורת השטח  ייעוד ב.  טבע. לשמורת מיער 
הנצחה ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורת לאומיים, גנים
התשכ"ה-1965. והבניה, התכנון חוק ולפי  התשנ"ח-1998,

הטבעי. במצבם והדומם הצומח החי, על שמירה ג.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1974 עמ' התשס"ז, ,5640 ובילקוט הפרסומים ,16/03/2007

.13/03/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-8633448
מעוניין וכל ,04-8136213 טל' ,30860 כרמל עין הכרמל, חוף
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
חכ/3 מס' מקומית  מיתאר

דור חוף מיתאר תכנית התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' חכ/3,
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

.16/03/1961 בתאריך ,997 עמ' התשכ"א, ,837

גושים דור;  חוף ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,10944 ,10943 ,10942 ,10941 ,10931 בשלמותם: גושים וחלקות:
,5 ,4 ,2 ,1 במלואן: חלקות ,10932 גוש: .10982 ,10966 ,10965 
,34 ,32 ,31 ,29 ,28 ,26 ,25 ,23 ,22 ,20 ,19 ,17 ,16 ,14 ,13 ,11 - 8
.63 ,61 ,59 ,57 ,55 ,53 ,51 ,50 ,48 ,47 ,45 ,44 ,42 ,41 ,39 ,38 ,36 ,35 
גוש: .44 ,43 ,16  -  9 ,5  -  1 במלואן: חלקות ,10940 גוש:
.60 ,58 זוגיות),  בלתי (חלקות  61-1 במלואן: חלקות ,10962 
.68 ,7 ,4 חלקות: חלקי ,40 - 37 ,8 ,6 ,5 במלואן: חלקות ,10980  גוש:
.49 ,1 חלקות: חלקי ,46  -  36 במלואן: חלקות ,10981  גוש:

.59 ,57 - 54 ,52 ,49 ,42 במלואן: 1 - 19, 10985 חלקות גוש:

מחנות אזורי רחצה, פתוח, וייעוד התכנית: תכנון  מטרת
נוסף, מגורים אזור  דיג, ועבודות אחסנה עתיקות,  נוער,

אלה. אזורים שתשמשנה דרכים והתוויית

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
טל'  15 חיפה, שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
חוף ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,04-8633448
ובשעות בימים  ,04-8136213 טל' ,30860 כרמל עין הכרמל,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
חכ/11 מס'  מקומית
צרופה התכנית: שם

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' חכ/11,
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

.16/02/1967 בתאריך ,942 עמ' התשכ"ז, ,1339

גושים צרופה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
,2 חלקות: חלקי ,23 ,3 במלואן: חלקות ,10993 גוש:  וחלקות:
חלקי חלקות: ,14 במלואה: חלקה ,10994 גוש: .34 ,32 ,30 - 24 
,3 במלואן: חלקות ,10997 גוש: .49 ,47 ,45 ,44 ,38 ,15 ,13 - 11 
.31  -  22 ,13 ,11 ,9  -  4 ,1 חלקות: חלקי ,21 ,19  -  14 
,44 - 33 ,31 - 17 ,15 - 13 ,8 - 1 במלואן: חלקות ,10998 גוש:
,76 - 70 ,2 ,1 במלואן: חלקות ,11784 גוש: .12 - 9 חלקות: חלקי
,30 ,28 ,27 ,24 ,23 ,20 ,19 ,17 ,14 ,12 - 8 ,4 ,3 חלקות: חלקי ,168 
,11785 גוש: .162 ,91 - 86 ,84 - 77 ,57 - 50 ,47 ,45 - 43 ,38 - 34
חלקות: חלקי ,169 ,148 ,147 ,144 ,143 ,123 - 1 במלואן: חלקות
,150 ,149 ,145 ,141 ,139 ,137 ,135 ,133 ,132 ,130 ,128 ,126 ,124
,11840 גוש: .173 - 171 ,167 ,166 ,164 ,162 ,160 ,159 ,157 - 152
 1 חלקות: חלקי ,146 ,143 ,142 ,139 ,138 ,61 - 35 במלואן: חלקות

.149 ,135 ,134 ,131 ,34 -

צרופה. עובדים מושב הקמת התכנית: מטרת

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,04-8633448 טל'
בימים ובשעות ,04-8136213 טל' ,30860 כרמל עין הכרמל, חוף

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
חכ/76 מס' מקומית  מיתאר
נוה ים קיבוץ שם התכנית:

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' חכ/76,
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

.01/05/1984 בתאריך ,3057 עמ' התשמ"ד, ,3050

ים; גושים קיבוץ נוה ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
חלקי ,10545 גוש: .4 ,1 חלקות: חלקי ,10543 גוש: וחלקות:
חלקי ,13 ,12 ,11 במלואן: חלקות ,10546 גוש: .12 - 9 חלקות:
,10548 גוש: .1 חלקי חלקה: ,10547 גוש: .20 ,15 ,14 ,10 ,9 חלקות:

.62 ,4 - 1 חלקות: חלקי

בתחומי השונים האזורים קביעת א. התכנית: מטרת
התכנית.  בתחום השונים לשימושים הקרקע הקיבוץ ועתודות
הוראות קביעת ג. בקיבוץ. והשבילים הדרכים רשת התוויית ב.

הבניה. מותרת שבהם השונים באזורים הבניה

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
חוף ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,04-8633448
ובשעות בימים  ,04-8136213 טל' ,30860 כרמל עין הכרמל,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
חכ/88 מס' מקומית מיתאר  תכנית

המשותף שפכים וסילוק טיהור מכון התכנית: שם
קסריה ופיתוח עקיבא לאור

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' חכ/88,
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

.21/08/1969 בתאריך ,2047 עמ' התשכ"ט, ,1544

וחלקות: גושים בתכנית ומקומם: קיסריה; הכלולים השטחים
.10614 גוש: חלקי

מכון הקמת לשם מיוחד מגרש קביעת התכנית: מטרת
ושינוי בתשריט, למסומן בהתאם שפכים וסילוק לביוב לטיהור
שינוי ידי על ג/400, מס' הגלילית מיתאר לתכנית לכך בהתאם

הנדסיים. לשירותים המיועד לשטח חקלאי משטח ייעוד

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
הוועדה ובמשרדי חיפה. 15ב, הפל"ים שד' חיפה ולבניה, לתכנון
טל' ,30860 כרמל עין הכרמל, חוף ולבניה לתכנון  המקומית
פתוחים האמורים  שהמשרדים ובשעות בימים  ,04-8136213

לקהל.

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
חכ/145 מס' מקומית  מיתאר

בע"מ שימורים תעשיית נון התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' חכ/145,
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

.07/06/1979 בתאריך ,1592 עמ' התשל"ט, ,2541

תעשיית נון ים, נוה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.1 חלקה: חלקי  ,10543 גוש: וחלקות: גושים  בע"מ;   שימורים

.26 ,14 ,10 - 7 חלקות: חלקי ,27 במלואה: חלקה ,10546 גוש:

לתעשיה מיועד לשטח חקלאי שטח המרת התכנית: מטרת
הקמת מפעל שימורים. לשם

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
חוף ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,04-8633448
ובשעות בימים  ,04-8136213 טל' ,30860 כרמל עין הכרמל,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
ג/758 מס' מקומית  מיתאר

לשדות כביש גישה ים, נוה התכנית: קיבוץ שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ג/758, מס'
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

.17/05/1973 בתאריך ,1683 עמ' התשל"ג, ,1919

ים; גושים קיבוץ נוה ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
10548 חלקי  גוש: .51 ,48 ,45 חלקות: חלקי ,10545 גוש: וחלקות:
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,33 ,28 ,25 ,18 - 13 חלקות: חלקי ,10564 גוש: .54 ,53 חלקות:
.60 ,38

השטחים א. המתוחם כדלקמן: ייעוד השטח התכנית: מטרת
מקומי) או אזורי (ארצי, כביש לסלילת אדום בצבע המסומנים
קירות, גדרות, תעלות, גשרונים, גשרים, להקמת ב. והפקעתם.
הסדר ג. הכביש. בסלילת הכרוכים והריסה מילוי חפירה, וכן
ידי על כדרוש דרכים וביטול סגירה  ד. וצמתים. הסתעפויות

התכנית.

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
,04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון
כרמל עין הכרמל, חוף ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים ,04-8136213 טל' ,30860

לקהל. פתוחים

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

חכ/22/יא מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
4 איילה התכנית: בריכת עין שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
חכ/ מס' מפורטת תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

תממ/6. לתמא/22, בכפיפות 22/יא,

ממזרח לצומת עפר. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,11786 גוש: וחלקות:  גושים עופר; מושב לכיוון בפניה עופר, 

.95 ,89 ,4 ,3 חלקות: חלקי

20,000 מ"ק  של בנפח חדשה בריכה הקמת התכנית: מטרת
מ"ק. 4,000 של כולל בנפח קיימות בריכות שתי של והריסתן

מקרקע קרקע ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
ב. קביעת ודרך. הנדסי למיתקן המיועד לשטח חקלאית מוכרזת
שתי הנחיות להריסת קביעת ג. הבריכה. בניה להקמת הוראות
והצומח הנוף  על ולשמירה נופי  לפיתוח  הקיימות, הבריכות 

הטבעי.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,459 עמ' התשס"ח, ,5735 הפרסומים  ובילקוט  14/11/2007

.08/11/2007 בתאריך

לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
וכן ,04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם מחוז חיפה, שד' ולבניה
כרמל עין הכרמל, חוף ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-8136213 טל' ,30860

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הכרמל מורדות מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
מכ/249 מס'  מפורטת

ציבוריים מקלטים בדבר בניית הוראות התכנית: שם
בשטח ציבורי פתוח

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' מכ/249,
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

.06/09/1987 בתאריך ,2380 עמ' התשמ"ז, ,3478

גושים כרמל;  טירת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות ,10675 גוש: .112 במלואה: חלקה ,10674 גוש: וחלקות:
,10678 גוש: .89 ,45 במלואן: חלקות ,10677 גוש: .37 ,36 במלואן:
.59 ,16 במלואן: חלקות ,10679 גוש: .61 במלואה:  חלקה

.84 ,82 ,50 ,11 ,5 ,4 ,2 במלואן: חלקות ,10707 גוש:

ציבוריים מקלטים לבניית  אפשרות  מתן  התכנית: מטרת
באזור התושבים המתגוררים את פתוח שישמשו ציבורי בשטח

מקלטים. נבנו ללא שבתיהם

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
ובמשרדי חיפה,  15ב, הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה, לתכנון
חיפה ,2 כורי רח' הכרמל, מורדות ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים ,04-8676296 טל' ,33093

לקהל. פתוחים

הכרמל מורדות מקומי תכנון מרחב

על הפקדת הודעה ביטול  הודעה בדבר
מכ/349 מס'  תכנית

הכרמל נוער, טירת התכנית: מועדון שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
בהתאם הפקדתה, דבר על שהודעה מכ/349, מס' מפורטת
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
שינוי ,21/11/1991 בתאריך ,850 עמ' התשנ"ב, ,3945 הפרסומים

לתרשצ/2/20/6.

גושים כרמל;  טירת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.94 חלקות: חלקי ,2 במלואה: חלקה ,10677 גוש:  וחלקות:

.70 חלקי חלקה: ,10678 גוש:

לבנייני ממסחרי שטח  ייעוד שינוי א.  התכנית: מטרת
הקיימת. לבניה להוסיף ניתן לפיהן בניה הוראות מתן ב. ציבור.

בשטח. למצב בהתאם בינוי הכולל תשריט הכנת ג.

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
ובמשרדי חיפה,  15ב, הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה, לתכנון
חיפה ,2 כורי רח' הכרמל, מורדות ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים ,04-8676296 טל' ,33093

לקהל. פתוחים

אלונה תכנון מקומי מנשה מרחב

מ/254/א מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
שמר עין קיבוץ שטח מסחרי, הרחבת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
שינוי מ/254/א, מס' מפורטת תכנית מופקדת אלונה, מנשה

מ/162/א. מ/162, מ/195, משח/32, לתכניות

שמר. עין קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
לכרכור הגישה לכביש ממערב מנשה, לצומת ומערבית צפונית
קיבוץ של הקיים המסחרי למרכז ובצמוד השומרון,  ולגן
.202 ,198 חלקות: חלקי ,10073 גוש: וחלקות: גושים שמר; עין

.30 חלקי חלקה: ,10114 גוש: .50 ,29 חלקות: חלקי ,10106 גוש:

קיבוץ של הקיים המסחרי המרכז הגדלת התכנית: מטרת
שמר. עין
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שטח חקלאי, שטח ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
חקלאי שטח ייעוד שינוי ב. מסחרי. לשטח ודרך פתוח פרטי
וחלוקה איחוד ג. פתוח. ציבורי ולשטח פתוח פרטי לשטח
זכויות המותרים, השימושים קביעת ד. הבעלים. בהסכמת
הקיימת הבניה הסדרת ה. השטח. ופיתוח בניה הוראות בניה,

שירות. ושטחי הבניין קווי בדבר התדלוק תחנת בתחום

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
04- טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון
המקומית למשרדי הוועדה ההתנגדות יומצא העתק .8633448
.04-6177307 טל' ,37845 חפר ד"נ אלונה, מנשה ולבניה לתכנון

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

אלונה תכנון מקומי מנשה מרחב

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
מ/63 מס' מקומית מיתאר תכנית

גליקסון כפר קיבוץ התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ,63 מס' מ/
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

.09/04/1981 בתאריך ,1342 עמ' התשמ"א, ,2702

גליקסון; גושים כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.7 חלקי חלקה: ,10 ,9 ,5 במלואן: חלקות ,10129 גוש: וחלקות:

.81 - 78 ,12 - 1 במלואן: חלקות ,12114 גוש:

הקיבוץ. של הפתוח שטח תחום קביעת א. התכנית: מטרת
בתחום  שונים  לשימושים קרקע  ועתודות  אזורים קביעת  ב. 
וסיווגם.  למיניהם דרכים כבישים,  רשת התוויית ג. התכנית. 
את  יחוייבו אשר  פיתוח ושלבי הנחיות תנאים,  קביעת ד. 

התכנית. מבצעי

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,04-8633448
בימים ובשעות ,04-6177307 טל' ,37845 ד"נ חפר מנשה אלונה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אלונה תכנון מקומי מנשה מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
מ/65 מס' מקומית  מיתאר
מגל קיבוץ התכנית: שם

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מ/65, מס'
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

.03/01/1980 בתאריך ,729 עמ' התש"מ, ,2594

גושים מגל;  קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.8845 ,8844 ,7914 בחלקיות: גושים וחלקות:

תכליות יעדים, אזורים, קביעת א. התכנית: מטרת
ביטול ג. התכנית.  שטח של מחודשת חלוקה ב. ושימושים. 

ואיחוד חלקות קימות.

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,04-8633448
בימים ובשעות ,04-6177307 טל' ,37845 ד"נ חפר מנשה אלונה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אלונה תכנון מקומי מנשה מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
מ/80 מס' מקומית מיתאר

גליקסון כפר ומאגר, בשופכין לטיפול מכון התכנית: שם
תכנית הפקדת על בדבר ביטול הודעה הודעה, בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מ/80, מס'
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

.25/05/1978 בתאריך ,1812 עמ' התשל"ח, ,2439

גליקסון  כפר  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.3 חלקי חלקה: ,10128 גוש: וחלקות: גושים ברקן; לנחל דרומית

.2 חלקי חלקה: ,12111 גוש:

לטיפול למכון וייעודו השטח תכנון התכנית: מטרת
גליקסון. כפר קיבוץ את שישרת השקיה ומאגר בשופכים

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,04-8633448
בימים ובשעות ,04-6177307 טל' ,37845 ד"נ חפר מנשה אלונה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

עירון ומנשה אלונה מרחבי תכנון מקומיים

ברמה מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
ענ/488/מ/332 מס' מפורטת

פחם אל ג'ראר, אום עורקי עין התכנית: כביש שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ג/400, לתכניות שינוי ענ/488/מ/332, מס' מפורטת  ברמה

ענ/במ/224.

פחם. אל אום ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
לכביש סמוך פחם) אל אום מערב (דרום ג'ראר עין שכונת
.20 ,11 - 9 חלקות: חלקי ,20338 גוש: גושים וחלקות: עמי; מי
.59 ,49 ,46 - 43 ,40 - 33 ,29 ,11 - 8 חלקות: חלקי ,20354  גוש:
,21 ,9  -  7 חלקות: חלקי ,30 במלואה: חלקה ,20356  גוש:
,20357 גוש: .76 ,75 ,73 ,72 ,69 ,65 ,58 - 56 ,44 - 38 ,29 ,27 - 25
חלקות ,20417 גוש: .69 ,63 ,61  -  59 ,50  -  48 חלקות: חלקי
,9 ,8 ,5  -  1 חלקות: חלקי ,118 ,108 ,106 ,66 ,35 ,33  במלואן:
,105 ,103 ,102 ,95 ,93 ,92 ,73  -  67 ,65 ,64 ,37 ,36 ,34 ,32 ,31
,5  -  2 חלקות: חלקי ,20458 גוש: .116 ,114  -  112 ,109 ,107 

.40 - 36 ,12 ,7

מכביש פחם אל לאום הגישה הסדרת א. התכנית: מטרת
מחקלאי לדרך. קרקע ייעוד שינוי באמצעות מי עמי, ,6535 מס'

מהדרך. בניין קווי קביעת ב.
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1349 עמ' התשס"ז, ,5621 הפרסומים  ובילקוט  29/12/2006

.30/01/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-8633448
הוועדה ובמשרדי ,04-6351789 טל' ,30025 עירון, עארה, ערערה
,37845 חפר ד"נ אלונה, מנשה ולבניה לתכנון  המקומית
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6177307 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

עירון מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
ענ/167 מס' מקומית  מיתאר

ג'ת מיתאר שינוי לתכנית התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ,167 ענ/ מס'
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

ג/1009. לתכנית שינוי ,18/06/1987 בתאריך התשמ"ז, ,3461

באקה-ג'ת. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
,44 במלואה: חלקה ,8829 גוש: וחלקות: גושים המשולש; ג'ת

.43 ,42 ,14 חלקות: חלקי

למגורים א ממגורים קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
תכנית בינוי קביעת ג. אחת.  חלקות לחלקה איחוד מיוחד. ב.

המגורים המיוחד. אזור רעיונית לשטח

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,04-8633448 טל'
בימים ובשעות ,04-6351789 טל' ,30025 עירון, עארה, ערערה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

קריות מקומי תכנון מרחב

ק/364/א מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
הרקפות,  - גבעת דרכים ביטול התכנית: שם

ביאליק קרית
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ק/במ/364. לתכנית שינוי ק/364/א,

קרית ביאליק. שכונת ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
,88 במלואן: חלקות ,10236 גוש: וחלקות: גושים הרקפות; גבעת
חלקות: חלקי ,11551 גוש: .94 חלקי חלקה: ,103 ,102 ,97 - 95

.67 ,2 ,1

לבנייני אתרים דרכים החוצות ביטול  א. התכנית: מטרת
ידי על הרקפות, בגבעת פתוחים  ציבוריים  ושטחים ציבור
ייעוד ושינוי חקלאי, לשטח לאב"צ, לשצ"פ, מדרך ייעוד שינוי
מצפון. דרך גישה וסלילת אישור לאחר לשצ"פ ולדרך,  מאב"צ
עזר. למבני בשצ"פ בניין קו וקביעת באב"צ, בניין קווי שינוי ב.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3574 עמ' התשס"ו, ,5538 הפרסומים  ובילקוט  16/07/2006

.08/06/2006 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-8633448
,04-8715291 טל' ,26114 מוצקין קרית ,4 הגדוד העברי קריות, רח'
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

שומרון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ש/278  מס'

בנימינה במרכז ציבור שטחי התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכניות כפיפות ש/23/א, ג/39, לתכניות שינוי ש/278,  מס'
ש/מק/ ש/מק/950, ש/1122/א, ש/מק/950/א, ש/מק/301/א,

961/ג.

גבעת - בנימינה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים היסוד; וקרן הכיכר רח' בנימינה, מרכז עדה.
.12 ,10 ,9 ,7 חלקות: חלקי ,11 ,8 במלואן: חלקות ,10205  גוש:

.20 ,6 חלקות: חלקי ,19 - 13 במלואן: חלקות ,10223 גוש:

ציבוריים שטחים של תכנונית  הסדרה  התכנית: מטרת
המושבה. במרכז

בגוש   13 חלקה ייעוד  שינוי א. התכנית:  הוראות עיקרי 
לבנייני ציבור  קרקע ייעוד ב. א'. למגורים 10223 ממבני ציבור
קביעת ג. ציבורי משולב. ולשטח ציבוריים פתוחים, ולשטחים

ולפיתוח. ותנאים להיתר וזכויות בניה, הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,170 עמ' התשמ"ב, ,2760 הפרסומים  ובילקוט  18/10/1981

.05/11/1981 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-8633448
וכל מעוניין רשאי ,04-6305522 טל' ,30950 יעקב זכרון שומרון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

שומרון מקומי תכנון מרחב

ש/700/ב מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
עדה בגבעת דנישרא שטח התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ש/700/ב, שומרון מופקדת תכנית מפורטת מס'

ש/700. ש/161, ש/במ/418/א, ש/מק/668,

עדה. גבעת - בנימינה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גושים והחרוב; הרימון השקד, הרחובות בין עדה גבעת מזרח
חלקות: חלקי ,12105 גוש: .87 חלקי חלקה: ,10130 גוש: וחלקות:

.72 ,59

זה ובכלל השטח. של תכנונית  הסדרה  התכנית: מטרת
ורישום חלוקה שתאפשר בניה,  וזכויות  הוראות קביעת

הזכויות. שם בעלי על המגרשים
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וקווי בניה זכויות קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
למגרשים. ונגישות הגישה, דרכי קביעת ב. מגרש. לכל  בניין
הוראות קביעת ד. השטח. ופיתוח לבניה הוראות קביעת ג.
לתוספות בינוי קביעת הוראות ופיתוחם. ה. התשתיות בדבר

ציבורי פתוח. שטח הרחבת בניה. ו.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448
טל' ,30950 יעקב זכרון שומרון, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6305522

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שומרון מקומי תכנון מרחב

ש/1276 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
עקיבא למגורים באור מאב"צ ייעוד התכנית: שינוי שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

חפאג/556. לתכנית שינוי ש/1276,

רחוב עקיבא. אור ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.110 במלואה: חלקה ,10622 גוש: וחלקות: גושים 3א; יהודה בן

לשטח ציבור למבנה שטח ייעוד שינוי התכנית: מטרת
הקיים מגורים של בית סטטוטורית לאפשר הסדרה כדי מגורים,

במקום.

למגורים, החלקה שטח ייעוד התכנית: הוראות עיקרי
מתאימות. הוראות וזכויות בניה וקביעת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1335 עמ' התשס"ח, ,5759 הפרסומים  ובילקוט  21/12/2007

.08/01/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-8633448
וכל מעוניין רשאי ,04-6305522 טל' ,30950 יעקב זכרון שומרון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

שחר יגאל
המחוזית הוועדה ראש יושב  
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' הר/17/600/א/16

2 יחידות דיור למגרש,  תוספת התכנית:  שם
תוספת שטח עיקרי

התכנון  לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת  השרון הוד  ולבניה
הר/ הר/2/302, הר/1/302, לתכניות שינוי  הר/17/600/א/16,
הר/מק/160/ת/8/ב, ,4 א/ /17 הר/במ/600/ לתכניות כפיפות ,3/302 
הר/160/ת/4, הר/1001, הר/1002, הר/מק/1/1001, הר/במ/600,

הר/160/ת.

שכונת השרון.  הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקה ,6657 גוש: וחלקות: גושים ;4 הימים ששת רחוב עמל, גיל

.80 במלואה:

תוספת .2 למגרש.  יחידות   2 תוספת א. התכנית: מטרת
עיקרי. שטח

למגרש. דיור יחידות 2 תוספת א. התכנית: הוראות  עיקרי
הוראות קביעת ד. אחורי. בניין קו שינוי ג. עיקרי. שטח תוספת ב.
וזכויות הוראות קביעת ה. אחוריות. דיור ליחידות מעבר לזכות

דיור. יחידות 3 בעבור בניה

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444
הוד ,7 ברית בני רח' השרון, הוד ולבניה לתכנון המקומית

.09-7759666 טל' ,45105 השרון

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

מרחב תכנון מקומי טירה

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
טר/2094 מס'  תכנית
טירה התכנית: שם

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
בהתאם הפקדתה, דבר על שהודעה טר/2094, מס' מפורטת
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
,26/11/1989 בתאריך ,524 עמ' התש"ן, ,3719 הפרסומים בילקוט

ממ/1/920. לתכנית שינוי

וחלקות: גושים טירה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.4/50 חלקות: ,7775 גוש:
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קיים לבניין בניה  ואחוזי קווי קביעת התכנית:  מטרת
לקיים. בהתאם

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
טירה,  ולבניה לתכנון המקומית הוועדה 08-9788444, ובמשרדי
שהמשרדים ובשעות בימים ,09-7938914 טל' ,44915 טירה

לקהל. פתוחים האמורים

מרחב תכנון מקומי טירה

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
טר/2177 מס' מקומית מיתאר תכנית

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ,2177 טר/ מס'
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
שינוי ,31/10/1991 בתאריך ,580 עמ' התשנ"ב, ,3939 הפרסומים

ממ/1/920. לתכנית

וחלקות: גושים טירה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.60/12 חלקות: ,7781 גוש: .1 חלקי חלקה: ,7774 גוש:

קיים למבנה בניה ואחוזי קווים קביעת .1 התכנית: מטרת
קרקע  בקומת נוספים בניה אחוזי קביעת  .2 לקיים. בהתאם
יהיו 53% במקום  הקרקע בקומת ומוצע. קיים הכל 13% בסך

בניה. הוראות קביעת .4 להריסה. המסומן הריסת .3 .30%

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל'
שהמשרדים ובשעות בימים ,09-7938914 טל' ,44915 טירה, טירה

לקהל. פתוחים האמורים

מרחב תכנון מקומי יבנה

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' יב/3/162

חנויות ממתחם ייעוד שינוי התכנית:  שם
ליחידות דיור שמוסבות ברח' הערבה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

יב/1/162. לתרשצ/3/62/44, שינוי מס' יב/3/162,

רמות שכ' יבנה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,3503 גוש: וחלקות: גושים וז'בוטינסקי; הערבה הרחובות ויצמן,

.78 ,69 ,13 חלקות: חלקי ,4941 גוש: .143 חלקה: חלקי

8 יח"ד,  להקמת תכנונית מסגרת יצירת א. התכנית: מטרת
איחוד ב.  בניה. הוראות וקביעת הקרקע ייעוד שינוי ידי  על
לחוק ז' סימן ג', פרק לפי בעלים,  בהסכמת מחדש וחלוקה
לדרך א למגורים מסחרי מאזור ייעוד שינוי ג. והבניה. התכנון
ייעוד שינוי ה. לדרך. פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי ד. (חניה).
והגדרת מגרשים,  של  מחודשת  הקצאה ו.  לדרך.  א ממגורים 
מבנה קיים. הריסת ז. א. מגורים לאזורי בניה זכויות ומגבלות

משותפת. ציבורית לחניה שטח הגדרת ח.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
 17/08/2007 ובילקוטהפרסומים 5717,התשס"ז,עמ'4363,בתאריך

.11/09/2007

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
וכל מעוניין רשאי ,08-9433380 טל' ,70600 יבנה ,3 דואני שד' יבנה,

פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

ציונה נס מקומי תכנון מרחב

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
נס/1/101 מס' מקומית מיתאר  תכנית

נס/1/101 מס' מקומית מיתאר תכנית התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה נס/1/101, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
,18/08/1989 בתאריך ,3957 עמ' התשמ"ט, ,3690  הפרסומים

נס/1/1. לתכנית שינוי

אפרים, שד' ציונה. נס ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
במלואן: חלקות ,3641 גוש: וחלקות: גושים העצמאות; רח' פינת

.307 חלקות: חלקי ,302 ,297 ,294 ,293 ,192

הבעלים הסכמת  ללא וחלוקה איחוד  .1 התכנית: מטרת
והבניה, התכנון לחוק ג' פרק ז', סימן לפי חדשה), (חלוקה
דרך, להרחבת מגרשים של ייעודם קביעת ב. התשכ"ה-1965.
לפי להפקעה  כתמורה  למגורים ולמגרש פתוח ציבורי  לשטח 

המיתאר. תכנית

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ציונה, נס ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
ובשעות בימים  ,08-9383810 טל' ,70400 ציונה נס ,9 הבנים רח'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רצ/100/1

מחלף במסגרת דרכים מערכת התכנית:  שם
4 לכביש 431 כביש בין עין-הקורא,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
רצ/במ/3/12/1, רצ/1/1/ג, לתכניות שינוי רצ/100/1,  מס' 

לתממ/6/3/א. כפיפות רצ/1/1,

לציון; מערכת ראשון ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
גוש: 3630, 4 לכביש 431 - בין כביש הקורא עין דרכים במסגרת
,73 ,66 ,63 ,54 ,52 ,51 ,30 ,6 חלקות: חלקי ,78 במלואה: חלקה
,3923 גוש: .21 ,19 ,13-10 ,3-1 חלקות: חלקי ,3922 גוש: .79 ,77
,3924 גוש: .379 ,102 ,35 - 33 ,31 - 22 ,15 ,5 ,3 - 1 חלקות: חלקי
.90  -  87 ,85 ,84 ,81 ,78 ,77 ,40 ,38 ,27 ,12 ,11 חלקות:  חלקי

.21 ,19 ,14 חלקות: חלקי ,3946 גוש:

דרכים קיימות, קביעת דרכים הרחבת התכנית: א. מטרת
שינוי ייעוד ב. לתשתיות. מעבר לרבות חדשות, זמניות ודרכים
ג.קביעתהוראותלדרכיםולדרכיםזמניות.  מקרקעחקלאיתלדרך.

בתשריט. ודלק כמסומן רצועת תשתיות קביעת ד.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
.1263 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5619, 21/12/2006 ובילקוט
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המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
,03-9547577 טל' ,75264 לציון ראשון ,20 הכרמל רח' לציון, ראשון
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל

לקהל. פתוחים

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רח/9/8/450

קומות, מספר הגדלת יח"ד, מס' הגדלת התכנית: שם
מקורות למרפסות תוספת עיקריים, לשטחים תוספת

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965,
ביטול לתכנית רח/2000/י, רח/8/450, לתכניות שינוי  רח/9/8/450,
תמא/2/4. רח/2000/י, לתכניות רח/2000/ב/1, רח/2000/ג, כפיפות

רחוב רחובות. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
במלואה: חלקה ,3703 גוש: וחלקות: גושים ;10 שמעוני דוד

.970

הגדלת .2 דיור. יחידות מספר הגדלת .1 התכנית: מטרת
עיקריים.  לשטחים מ"ר  200 של תוספת .3 קומות.  מספר
בניין קו שינוי מקורות. 5. למרפסות 108 מ"ר של תוספת שטח .4

מ'. 3 - למרפסות קדמי

ב מגורים מאזור ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
ל–9 יח"ד  יח"ד מ–6 הדיור יחידות מס' הגדלת .2 ג. מגורים לאזור
קומה  + עמודים על ל–4 קומות הקומות מס' הגדלת .3 למגרש.
העיקריים  לשטחים מ"ר  200 של תוספת .4 חלקית. חמישית
יח"ד). לכל מ"ר 12) למרפסות מקורות שטח עיקרי מ"ר 108 + 
למרפסות  3 מ' של שמעוני רח' לחזית מינימלי בניין קו יותר .5

מעל זו. זו יהיה מ' וסידורן 4 על יעלה לא שרוחבן ובתנאי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4005 עמ' התשס"ז, ,5705 הפרסומים  ובילקוט  05/07/2007

.20/08/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444
לעיין רשאי מעוניין וכל ,76442 רחובות ,2 ביל"ו רח' רחובות,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רח/750/א/1/78

הגדלת דיור, יחידות מספר הגדלת התכנית: שם
מקורות ומרפסות עיקרי שטח

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
רח/מק/750/ רח/2000/י, לתכניות שינוי רח/750/א/1/78, מס' 

רח/750/א, כפיפות לתכנית רח/2000/י. א/78,

רחוב רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.128 במלואה: חלקה ,3702 גוש: וחלקות: גושים ;40 יבנה דרך

שטח תוספת .2 אחת. דיור יחידת תוספת .1 התכנית: מטרת
מרפסות + קומת עמודים. 4. 6 קומות - תוספת קומה .3 עיקרי.

דרך. הרחבת אחת. 5. כל 12 מ"ר מקורות

מ–10  דיור יחידות מס' הגדלת התכנית: הוראות עיקרי
מרפסות  מ"ר, ב–300  עיקרי שטח הגדלת  יח"ד. ל–11 יח"ד

מ"ר. 12 מקורות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
,3520 עמ' התשס"ז, ,5691 הפרסומים  ובילקוט  31/05/2007

.12/07/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,76442 רחובות ,2 ביל"ו רח' רחובות,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מח/139 מס' דרך תכנית אישור בדבר  הודעה
ברל בית בין קטע ,554 מס' דרך התכנית:  שם

551 ודרך מס'
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מח/139, מס' דרך תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

שד/1059. שד/1000, שינוי לתכניות מש"מ/67,

השרון. מצפון דרום ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ויישוב סבא כפר  יישוב  בין ,554 מס' דרך  לאורך סבא, לכפר 
חלקי ,40 במלואה: חלקה ,7529 גוש: וחלקות:  גושים טירה; 
חלקות: חלקי ,7581 גוש: .26 ,24 ,23 ,20 ,19 ,17 ,16 ,10  חלקות:
חלקות: חלקי ,28 ,1 במלואן: חלקות ,7597 גוש: .14 ,12 ,9 
חלקי ,55 במלואה: חלקה ,7675 גוש: .27 ,18  -  16 ,10  -  8 ,2
.80 ,78 ,6 חלקות: חלקי ,7676 גוש: .53 ,50 ,37 - 35 ,6 ,5 חלקות:

חקלאי משטח שטחים ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
דרכים ב. הרחבת נופי. לטיפול ולשטח למחסנים לדרך ושטח
מפגעי צמצום ד. תת–קרקעי. חקלאי מעבר הקמת ג. מאושרות.
סלילתה להיווצר עקב שעלולים אחרים ומפגעים סביבתיים נוף

אלו. של מפגעים בשיקומם וטיפול זו, לפי תכנית הדרך של

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3711 עמ' התשס"ג, ,5213 הפרסומים  ובילקוט  18/07/2003

.06/08/2003 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
08- טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום ,9788444
לעיין רשאי מעוניין וכל ,03-9000500 טל' ,45100 ירק נוה השרון,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

קסם מקומי תכנון מרחב

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
ק/95 מס'  תכנית

בניין, קווי מינימלי, מגרש שטח קביעת התכנית: שם
מגרש על בניינים 2 מינימלית, חזית רוחב בניה, אחוזי

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה, דבר על שהודעה ק/95, מפורטת מס'
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
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,26/03/1989 בתאריך ,2380 עמ' התשמ"ט, ,3640 הפרסומים
אפ/1034. לתכנית שינוי

גושים קאסם;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.97 במלואה: חלקה ,8861 גוש: וחלקות:

קווי בניין, מינימלי, מגרש קביעת שטח .1 התכנית: מטרת
הקיים לפי למגרשים ומבנים מינימלית ורוחב חזית בניה, אחוזי

אחד. מגרש על בניינים נפרדים שני קביעת .2 בשטח.

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל'
ובשעות בימים  ,03-9370492 טל' ,49940 קאסם כפר קסם,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שהם מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
שה/5504/10/69 מס'  מקומית

שכונתי מסחרי שטח של ייעוד שינוי התכנית: שם
דו–משפחתיים למגורים

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה
שה/5504/10/69, מס'  מקומית מיתאר תכנית מופקדת שהם 

גז/במ/10/69. לתכנית שינוי

צומת .6 תמר רחוב ומקומם: שהם. הכלולים בתכנית השטחים
גושים ;2 הזית רח' פינת ,6 תמר רח' והתאנה. הזית תמר, הרחובות

.48 במלואה: חלקה ,6860 גוש: וחלקות:

שכונתי מסחרי שטח של ייעוד שינוי התכנית: מטרת
דו–משפחתיים. למגורים

מסחרי שטח של ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
מ'.  ל–5.0  מ' מ–3.5 קדמי בניין קו שינוי ב. למגורים.  שכונתי

ופיתוח. בינוי הוראות קביעת ג.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444

.03-9723013 טל' ,73142 שהם שהם, ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שרונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' הצ/135/1/2

ציבור,  בנייני - מגורים, ינוב התכנית: מקבת שם
מסחר משולב עם דיור, שצ"פ

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה

הצ/135/1/2. מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת שרונים

גושים יונה;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,4 ,2 חלקות: חלקי ,15 ,1 במלואן: חלקות ,8120 גוש: וחלקות:

.18 ,14 - 10 ,8 ,6

מגורים לאזור חקלאי שטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
מוגן) (דיור מגורים  משולב  אזור ג, מגורים  ב,  מגורים א,
ציבורי שטח ציבור,  לבנייני אזור ונופש, ספורט אזור  ומסחר,
 2,088 ב. הקמת ומעברים. דרכים התוויית מסחר, אזור פתוח, 
קרקע. וצמודת  רוויה בבניה  מוגן  ודיור  רגילות,  דיור  יחידות 
ותנאים בינוי עקרונות בניין,  קווי בניה,  הוראות קביעת ג.
התכנית שטח חלוקת ד. התכנית.  בשטח  בניה היתרי למתן
שטחי קביעת ה. ופיתוח. בינוי תכניות בעבור תכנון למתחמי
מגרש. לכל מרבי יח"ד ומספר מרבי קומות מספר מרביים, בניה
בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד ז. חדשות. דרכים התוויית ו.

והבניה. לחוק התכנון ז' סימן פרק ג', לפי הבעלים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה תכנוני אחר פרט בכל בבניין או ,
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
08- טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
המקומית למשרדי הוועדה ההתנגדות יומצא העתק .9788444

.42504 דרום נתניה תעשיה אזור שרונים, לתכנון ולבניה

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שרונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הצ/296/1/1

מגרשים בעלים ל–3 בהסכמת חלקה חלוקת שם התכנית:
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

הצ/122. הצ/6/122, לתכניות שינוי מס' הצ/296/1/1,

גושים יהודה;  אבן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.1 במלואה: חלקה ,8018 גוש: וחלקות:



5.6.2008 התשס"ח, בסיוון ב' ,5815 הפרסומים ילקוט 3334

ל–3  בעלים בהסכמת החלקה חלוקת .1 התכנית: מטרת
הכל מיוחד, סך א למגורים א ממגורים שינוי ייעוד .2 מגרשים.
 - פתוח פרטי לשטח א ממגורים ייעוד ושינוי בתכנית, 4 יח"ד

בניינים קיימים. לפי בניין קביעת קווי .3 כנסת. בית

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2846 עמ' התשס"ד, ,5296 הפרסומים ובילקוט  ,21/05/2004

.11/05/2004 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
רשאי מעוניין  וכל  ,42504 נתניה דרום תעשיה אזור שרונים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

אמרני שוקי  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
המרכז מחוז ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
טבריה מקומי תכנון מרחב

גנ/16145 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/287, לתכנית שינוי מס' א/138,  שם התכנית:

טבריה א', כנרת רמת
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
ג/3476, ג/287, ג/1420, ג/1/6724, לתכניות שינוי גנ/16145,

ג/6724.

גושים טבריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.155 חלקי חלקה: ,129 במלואה: חלקה ,15037 גוש: וחלקות:

מ',  ל–4  מ' מ–6 אחורי בניין קו שינוי א. התכנית: מטרת
הגדלת שטח  ל–3.5 מ'. ב. מ' מ–4 (דרומי) בצד ימין בניין וקווי

יח"ד. 1 של תוספת ג. עיקרי. בניה

הגדלת ב. בניין. בקווי שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
בטבריה. השופטים ברחוב למבנה קומה תוספת ג. בניה. אחוזי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
 29/06/2007 ובילקוטהפרסומים 5694,התשס"ז,עמ'3656,בתאריך

.23/07/2007

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6739526 טל' טבריה, רח' טבור הארץ, טבריה, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

עכו נהריה, אשר, מקומיים חבל תכנון מרחבי

ג/15798 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ברזל מסילת רצועת הרחבת התכנית:  שם

נהריה עכו - בקטע - נהריה חיפה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
ג/3875, ג/4168, ג/4359, ג/6490, לתכניות שינוי ג/15798,
ג/6929, ג/6639, ג/במ/21, ג/במ/16, ג/בת/144, ג/1682, ג/11093,

ג/1658, ג/849, ג/במ/9, ג/8401, ג/8241, ג/4427, ג/5257, ג/6928,
ג/4360. ג/9763, ג/1637, ג/9637, ג/9458,

גושים עכו;  נהריה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.144 ,134 ,95 ,72 ,31 חלקות: חלקי ,18004 גוש:  וחלקות:
,93 ,91 ,87 ,86 ,84 ,83 ,74 ,26 ,25 במלואן: חלקות ,18017 גוש:
,22 ,17 חלקות: חלקי ,133 - 131 ,128 ,109 - 106 ,103 ,101 ,99 ,98
חלקי ,18018 גוש: .114 ,105 ,94 ,89 ,81 ,79 ,77 ,69 ,66 ,61 ,39 ,34
,23 ,22 במלואן: חלקות ,18022 גוש: .109 ,77 ,76 ,69 ,66 חלקות:
,31 ,28 ,26 ,24 ,21 ,19 ,18 ,13 ,12 ,8 חלקות: חלקי ,40 ,38 ,37 ,34
חלקות: חלקי ,28 ,24 במלואן: חלקות ,18043 גוש: .48 ,36 ,35
.44 חלקה: חלקי  ,41 במלואה: חלקה ,18050 גוש: .26 ,19 ,17 
חלקות ,18116 גוש: .51 ,41 ,39 ,34 חלקות: חלקי ,18112 גוש:
,18119 גוש: .172 ,50  -  46 חלקות: חלקי ,173 ,166 במלואן:
במלואן: חלקות ,18133 גוש: .106 ,100 ,94 ,9 ,4 ,3 חלקות:  חלקי
חלקי ,18134 גוש: .33 ,19 ,16 ,13 ,9 ,6 ,3 חלקות: חלקי ,8 ,7
חלקי ,85 במלואה: חלקה ,18135 גוש: .24 ,23 ,12 ,6 חלקות:
.33 חלקה: חלקי  ,18137 גוש: .77 ,73 ,64 ,50 ,11  חלקות:
חלקות: חלקי ,340 ,325 ,305 ,6 במלואן: חלקות ,18146 גוש:
.442 ,437 ,339 ,330 ,324 ,304 ,40 ,39 ,36 ,28 ,26 ,25 ,18 ,14 ,13 
,16 ,14 חלקות: חלקי ,38  -  33 במלואן: חלקות ,18147  גוש:
,134 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,57 ,51 - 49 ,44 ,42 ,41 ,23 - 18
,37 ,36 חלקות: חלקי ,18161 גוש: .150 ,149 ,147 ,143 ,142 ,141
,56 ,55 במלואן: חלקות ,18172 גוש: .153 ,152 ,147 ,145 ,143 ,140 
חלקי ,275 ,111 ,110  -  107 ,78 ,77 ,69 ,68 ,66 ,65 ,62  -  60
.274 ,273 ,270 ,246 ,245 ,112 ,76 ,64 ,63 ,59 ,51  -  49  חלקות:
.92 ,91 חלקות: חלקי ,44 ,43 במלואן: חלקות ,18175  גוש:
חלקות: חלקי ,19952 גוש: .21 ,20 ,2 חלקות: חלקי ,19948 גוש:
,4 חלקות: חלקי ,43 במלואה: חלקה ,19953 גוש: .13 ,11 ,10 ,6
.9 ,7 ,5 ,4 חלקות: חלקי ,19958 גוש: .41 - 39 ,37 ,32 ,25 ,21 ,19 
.19 ,18 ,14 ,12 - 8 ,5 חלקות: חלקי ,2 במלואה: חלקה ,19964  גוש:
,66 - 64 ,54 ,16 ,15 חלקות: חלקי ,2 במלואה: חלקה ,19966 גוש:

.5 ,4 חלקות: חלקי ,19967 גוש: .88 ,87 ,79 - 71 ,68

רצועת מסגרת תכנונית להרחבת יצירת .1 התכנית: מטרת
יד שינויים על נהריה, - עכו בקטע ברזל המקרקעין למסילת
ייעוד .2 המסילה. לביצוע הוראות וקביעת קרקע, בייעודי
נהריה, - עכו הרכבת  בקו ברזל למסילת מקרקעין  רצועת
לקרקע משטח ייעוד שינוי .3 והורדתם. נוסעים איסוף ולתחנות
לשטח אחר, ייעוד כל או שצ"פ, תעשיה, מגורים, דרך, חקלאית,
גאומטריים, ושיפורים הקיימת המסילה שיקום ברזל, למסילת
ומיתקני ומבני דרך מיתקני ולהורדתם, לאיסוף נוסעים תחנות
אפשרות מתן .5 בניין. לקווי  הוראות קביעת  .4 תשתית.
מבני להחזקת דרכי/שבילי שירות בתחום התכנית להתוויית
הרכבת להפעלת שיידרש מיתקן אחר וכל התשתית ומיתקני
התכנית להסדרת בתחום ייעוד שטחים .6 המסילה. ותחזוקת

אקוסטיים. ולפתרונות נופי ושיקום לטיפול ניקוז התכנית,

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3254 עמ' התשס"ד, ,5308 הפרסומים  ובילקוט  01/04/2005

.27/06/2004 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת הממשלה, קרית  דרך  הצפון, מחוז  ולבניה  לתכנון
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511 עילית
,04-9879621 טל' מערבי, גליל ד"נ אשר, מטה ולבניה לתכנון
טל' נהריה, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה  ובמשרדי
רח' ובמשרדי הוועדה המקומיתלתכנון ולבניה עכו, ,04-9879827 
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-9956118 טל' עכו, ,35 ויצמן

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים
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מגדל העמק מקומי מרחב תכנון

גנ/16959 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
רח' הראשונים, בניה, אחוזי התכנית: הגדלת שם

מגדל העמק
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16959, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמק מגדל

ג/7108. לתכנית

העמק; גושים מגדל ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.108 ,105 חלקות: חלקי ,17455 גוש: וחלקות:

שירות שטח והוספת בניה, אחוזי הגדלת א. התכנית: מטרת
באזור שירות והוספת שטח מבנה, גובה ב. שינוי מגורים. באזור

מסחר.

קרקע בקומת  מסחרי ייעוד א.  התכנית: הוראות עיקרי 
שייעודו בשטח מסחרי ייעוד הוספת ב. מגורים. שייעודו

מגורים.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
העמק, מגדל  העמק, מגדל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה 

.06-6507715 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

נהריה מקומי תכנון מרחב

גנ/17158 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
נהריה ,7 ורה ברח' בניה שטחי שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
,103 לגב"מ שינוי גנ/17158, מס' מפורטת תכנית מופקדת נהריה

ג/10715. ולתכנית

גושים נהריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.146 חלקי חלקה: ,143 במלואה: חלקה ,18175 גוש: וחלקות:

לשטח שירות משטח בניה שטחי העברת התכנית: מטרת
השטח המותר לבניה. סך את לשנות לשימוש עיקרי בלי

שירות משטח בניה אחוזי העברת התכנית: הוראות עיקרי
שינוי בסך ללא בליטות, חפיפת לצורך עיקרי לשטח לשימוש

לבניה. המותרים השטחים כל

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,

המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל'

.04-9879827 טל' נהריה, נהריה, ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

מרחב תכנון מקומי נצרת

מפורטת ברמה תכנית הפקדת  הודעה בדבר
גנ/16559 מס'  מפורטת

נצרת בניה, שכונת שנלר, התכנית: הגדלת זכויות שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה
גנ/16559, מס' מפורטת ברמה מפורטת תכנית מופקדת נצרת

.202 לגב"מ שינוי

וחלקות: גושים נצרת; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.46 ,31 במלואן: חלקות ,16533 גוש:

ידי על  למגורים, בניה הוראות שינוי התכנית: מטרת 
קיימות מרפסות סגירת לצורך המותרים הבניה שטחי הגדלת
שטחים וסגירת מצללות (הוספת - מרפסות הוספת ו/או

מקורים).

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל'

.04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

מרחב תכנון מקומי נצרת

ג/16032 מפורטת מס תכנית אישור  הודעה בדבר
למבנה הממשלה מקרית ייעוד שינוי התכנית: שם

בית הפרקליט, נצרת - ציבור
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ג/3401. ג/3057, ג/8479, ג/9000, לתכניות שינוי ג/16032,

וחלקות: נצרת; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.23 ,21 ,3 חלקות: חלקי ,16539 גוש:
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להקמת בית ציבור למוסדות שטח הקצאת מטרת התכנית:
בנצרת. הפרקליט

ממשלה קרית מאזור קרקע ייעוד  שינוי  א. התכנית: עיקרי
קביעת ג. באזור. הדרכים מערכת  הסדרת  ב. ציבור. למוסדות
א' ד. שינוי ייעוד ממגורים בניה חדשות בתחום התכנית. הוראות

לדרך.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,466 עמ' התשס"ח, ,5735 הפרסומים  ובילקוט  05/10/2007

.08/11/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

עכו מקומי תכנון מרחב

ג/17027 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
דרום עכו מתחם ספורט ונופש, התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  ג/17027, מס' מפורטת תכנית מופקדת עכו

ג/849.

וחלקות: גושים עכו; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,21 ,10 חלקות: חלקי ,18042 גוש: .22 חלקי חלקה: ,18030 גוש:

.40 ,26 ,25

עירוני. ספורט מרכז הקמת התכנית: מטרת

חקלאית קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
קביעת ב. ונופש. ספורט לשטח לתעשיה המיועד ושטח
בניה זכויות קביעת ג. קרקע. ייעוד לכל המותרות התכליות
קביעת .1 התכנית: לשטח בניה הוראות קביעת ד. מותרות.
קביעת הוראות לפיתוח .3 בניינים. גובה קביעת .2 מרווחי בניה.
מדרך בניין בקו הקלות  מתן ה. ופיתוח. תשתית  כולל השטח

התכנית. בתשריט כמפורט ארצית

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
עכו, ,35 ויצמן רח'  עכו, ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 

.04-9956118 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

עכו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/16255  מס'

עכו כדורגל, אצטדיון התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ג/12042, ג/9935, ג/8656, ג/849, לתכניות שינוי ג/16255, מס'

אישור לפי תת"ל/2/12.

וחלקות: גושים עכו; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.56 ,52 ,34 ,16 ,7 - 4 חלקות: חלקי ,18039 גוש:

אצטדיון - ונופש ספורט מרכז הקמת א. התכנית: מטרת
כדורגל.

התנועה מערכת התוויית א. התכנית: הוראות עיקרי
ועיצוב בינוי  הנחיות ג. מותרות.  תכליות  קביעת ב. והחניה. 
אצטדיון  - ונופש ספורט למרכז  קרקע  ייעוד ד. אדריכלי. 

כדורגל.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,752 עמ' התשס"ח, ,5744 הפרסומים ובילקוט  ,19/10/2007

.27/11/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-9956118 טל' עכו, ,35 ויצמן רח'  ולבניה עכו,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

שמונה תכנון מקומי קרית מרחב

גנ/16819 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
למבנה מגורים מאזור ייעוד שינוי התכנית: שם

שמונה קרית ציבור,
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16819, מס' מפורטת תכנית מופקדת שמונה קרית

ג/3651. לתכנית

שמונה; גושים קרית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקות: חלקי ,127 ,104 במלואן: חלקות ,13145 גוש: וחלקות:

.153 ,152

כנסת. בית הקמת התכנית: מטרת

מגורים משטח ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות   עיקרי
שימושים  קביעת ב. לדת. ציבור ומוסדות מבנים לאזור מ–2 
מבנים לאזור בניין קווי גובה, בניה, אחוזי בניה, והוראות

בניה. היתרי למתן הוראות קביעת ג. לדת. ציבור ומוסדות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,37 הרצל רח' שמונה, לתכנון ולבניה קרית המקומית הוועדה

.04-6942454 קרית שמונה, טל'
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תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שמונה תכנון מקומי קרית מרחב

ג/16836 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
תיירות לאזור מגורים אזור ייעוד שינוי התכנית: שם

שמונה קרית ונופש,
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/16836, מס' מפורטת תכנית מופקדת שמונה קרית

ג/3651. לתכנית

שמונה; גושים קרית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקה ,13164 גוש: .10 חלקה: חלקי  ,13141 גוש: וחלקות:

.132 חלקי חלקה: .30 במלואה:

והסדרת  חדרים,   25 בת מלונית הקמת התכנית: מטרת
ונופש. מלונאות לאזור ויציאה כניסה

מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
בניה והוראות  שימושים  קביעת ב. ונופש. מלונאות  לאזור 

לדרך. משצ"פ ג. שינוי ייעוד שונים. לאזורים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או
התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
טל' ,17511 עילית נצרת הממשלה,  קרית דרך הצפון,   מחוז
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555
קרית ,37 הרצל רח' שמונה, קרית ולבניה  לתכנון המקומית

.04-6942454 טל' שמונה,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שמונה תכנון מקומי קרית מרחב

גנ/17046 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
בניין, קווי והקטנת בניה אחוזי הגדלת התכנית: שם

שמונה קרית
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/17046, מס' מפורטת תכנית מופקדת שמונה קרית

ג/4030. לתכנית

שמונה; גושים קרית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.105 ,74 ,68 ,67 חלקות: חלקי ,13161 גוש: וחלקות:

א'. מגורים לאזור בניה הוראות קביעת התכנית: מטרת

וכיסוי בניה אחוזי  הגדלת א. התכנית: הוראות  עיקרי
הוראות קביעת ג. בתכנית. הקבועים בניין קווי הקטנת ב. קרקע.

בניה. היתרי למתן

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,37 הרצל רח' שמונה, לתכנון ולבניה קרית המקומית הוועדה

.04-6942454 קרית שמונה, טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

גנ/16757 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
פינה ראש בניה, זכויות הגדלת התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
גנ/ מס' מפורטת תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/7447. ג/8600, לתכניות שינוי ,16757

גושים פינה;  ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.10 חלקי חלקה: ,13942 גוש: וחלקות:

במגרש ושינוי בקווי בניין התכנית: הגדלת זכויות, מטרת
פינה. ראש ד' הרחבת ,12 מס'

שינוי ב. בניה. זכויות הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
נלווים. ושירותים ספא שחיה, בריכת הוספת ג. בניין. בקווי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4008 עמ' התשס"ז, ,5705 הפרסומים  ובילקוט  20/07/2007

.20/08/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6800077 טל' הגלילית, חצור הגליל,  אצבע ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

בית הכרם בקעת מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/16049  מס'

צפון , לכיוון אל–שאג'ור העיר הרחבת שם התכנית:
יח"ד 610 בת שכונה

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
ג/16049, מס' מיתאר מקומית תכנית הכרם מופקדת בית בקעת
לתמא/22, כפיפות ג/15987, ג/13521, ג/10759, לתכניות שינוי

תממ/49/2. תמא/35,
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דייר רחוב שגור. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
,39 ,6 - 1 במלואן: חלקות ,18819 גוש: גושים וחלקות: אל–אסד;
.98 ,72 ,67 ,60 ,57 ,42 - 40 ,38 ,8 ,7 חלקות: חלקי ,69 ,68 ,59 ,58
חלקות ,18909 גוש: .67 ,66 ,36 ,28 ,27 חלקות: חלקי ,18820 גוש:
,18913 גוש: .38 ,37 ,35 ,33 ,19 ,17 חלקות: חלקי ,36 ,18 במלואן:

.13 ,11 - 9 חלקות: חלקי ,12 במלואה: חלקה

ומגורים א, מגורים שכונת הקמת א. התכנית: מטרת
מרכז  הקצאת ב. יח"ד. כ–632  בת שכונתי  מסחר עם משולב 
מאושרת. חלקי דרך ד. ביטול התוויית דרכים. ומסחר. ג. עסקים

שצ"פ. שב"צ, ציבור: שטחי הקצאת ה.

חקלאית קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
מרכז שטח  מסחר, עם  משולב מגורים אזור א,  מגורים לאזור 
דרכים. התוויית שצ"פ, שב"צ, הקצאת ב. ומסחר.  עסקים
קביעת ד. קרקע. ייעוד לכל המותרות התכליות קביעת ג.
קביעת ה.  מבנים. גובה בניה, מרווחי  צפיפות, בניה: הוראות 
לביצוע. והנחיות קביעת השלבים אדריכלי. ו. ועיצוב  הנחיות

סביבתיות. הנחיות קביעת ז.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
כרמיאל, בית הכרם, בקעת ולבניה המקומית לתכנון הוועדה

.04-9580693 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שאן בית בקעת מקומי תכנון מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
 מס' גנ/16624

מנחמיה בניה, אחוזי הגדלת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ברמה מפורטת תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/14690. לתכנית שינוי גנ/16624, מס' מפורטת

וחלקות: גושים ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
.29 במלואה: חלקה ,15497 גוש:

לגיטימציה למתן בניה אחוזי תוספת התכנית: מטרת
קיימת. לבניה

מותרים בניה באחוזי  תוספת א. הוראות התכנית: עיקרי
במקום  קומות   3 קומות במספר שינוי ב. .48.3% במקום   62% 
שינוי  ד. במקום 9 מ'. בניה 10.10 מ' בגובה שינוי ג. 2 קומות.
קדמי  בניין קו שינוי ה. מ'.  3.5 במקום  מ'  3.3 צדי בניין  בקו

מ'. במקום 5.0 0.74 מ'

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4371 עמ' התשס"ז, ,5717 הפרסומים  ובילקוט  24/08/2007

.11/09/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6065850 טל' שאן, בית שאן, בית בקעת ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

ג/15854 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
לאזור חקלאי משטח ייעוד שינוי התכנית:  שם

מנדא כפר ומסחר, מלאכה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/15854, מס' מפורטת תכנית מופקדת  אלונים גבעות

ג/15088. לתכנית

גושים מנדא;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.59 חלקי חלקה: ,17562 גוש: וחלקות:

לכפר ומלאכה בכניסה מסחר אזור התכנית: הקמת מטרת
מנדא.

חקלאית מקרקע ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
והוראות בניה שימושים קביעת ב. ודרך. ומלאכה לאזור מסחר
בניין). קווי קומות, מספר גובה, (%בניה, ומלאכה מסחר לאזור

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
שפרעם, אלונים, גבעות ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה

.04-9502017 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

גנ/16277 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
קרקע, כיסוי בניה, אחוזי הגדלת התכנית:  שם

מנדא כפר בניין, קווי והקטנת
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
גנ/ מס' מפורטת תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/7676. לתכנית שינוי ,16277

גושים מנדא;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.56 ,48 חלקות: חלקי ,17571 גוש: וחלקות:
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והקטנת קרקע, כיסוי בניה, אחוזי הגדלת התכנית: מטרת
בניין. קווי

מ–144%  בניה אחוזי הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
קווי הקטנת ב. ל–56%. מ–36% קרקע תכסית והגדלת ל–190%,
מ–6 מ'  בניינים בין מרווח שינוי ג. בתשריט. המופיע לפי בניין

מ. ל–6.5

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4274 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5713, 03/08/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-9502017 טל' שפרעם, אלונים, גבעות ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

מרחב תכנון מקומי גולן

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/13503  מס'

יהודיה צומת - 87/92 דרכים הסתעפות התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/13503. מס'

יהודיה, צומת ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
חלקי ,201000 גוש: וחלקות: גושים ;87/92 דרכים הסתעפות

.29 ,28 ,7 , 6 ,3 חלקות:

ההסתעפויות. והסדרת הצומת שיפור א. התכנית: מטרת
תנועה. מעגל ביצוע ב.

המסומנים השטחים ייעוד א. התכנית: הוראות עיקרי
להקמת באדום המותחם ייעוד השטח ב. לדרך. אדום בצבע
לביצוע וכן תומכים, קירות גדרות, תעלות, גשרונים, גשרים,
הדרך. בסלילת הכרוכות והריסה מילוי החפירה, עבודות  כל

התכנית. ידי על כנדרש דרכים וביטול סגירה ג.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.464 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5593, 27/10/2006 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-6969712 טל' ,12900 ולבניה גולן, קצרין
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

הגלבוע מקומי תכנון מרחב

ג/16203 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
צבי רמת שיבולים, אירועים גן התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי לתכנית ג/16203, הגלבוע מופקדת תכנית מפורטת מס'

ג/2059.

גושים צבי;  רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.14 ,11 חלקות: חלקי ,17107 גוש: וחלקות:

גן לשטח חקלאי משטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
בניה, ומגבלות מגבלות ובניה, בינוי הוראות קביעת אירועים. ב.
בתחומי חניה הסדרת אירועים. ג. המיועד לגן באזור סביבתיות

גישה לאתר. קביעת דרך המגרש ונגישות. ד.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
(מאוחד), עין חרוד הגלבוע, ולבניה המקומית לתכנון הוועדה

.04-6533237 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/15431 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
טורעאן ,11 מס' דרך תוואי שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/11726. ג/10554, ג/10676, לתכניות שינוי ג/15431,

גושים טורעאן;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.89 ,68 - 64 ,42 ,13 ,5 ,4 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,16623 גוש: וחלקות:

דרכים. בתוואי ורוחב התכנית: שינוי מטרת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.240 עמ' ,5588 ובילקוט הפרסומים ,22/12/2006

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6772333 טל' תבור, כפר המזרחי, הגליל ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/15964 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ודרך למגורים קיימת מדרך ייעוד שינוי התכנית: שם

נין משולבת, כפר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
גנ/ מס' מפורטת תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/13119. לתכנית שינוי ,15964

וחלקות: גושים נין; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.28 ,8 חלקות: חלקי ,7 במלואה: חלקה ,17200 גוש:

בקווי ושינוי מאושרת, דרך קטע ביטול התכנית: מטרת
הדרומי בצד המגרשים רוחב את להגדיל כדי מאושרים, בניין
ניצול מאפשר לא בתוקף תכנית לפי רוחבם אשר החלקה, של

למגרשים. חלוקה כולל מגורים לצורכי בניה
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ומגבלות בניה זכויות קביעת  התכנית: א. עיקרי הוראות
קביעת ג. למגורים. שטח  קביעת ב. המגרש.  תכנית בתחום
קביעת פתוח. ה. ציבורי קביעת שטח ד. דרך משולבת. תוואי
לכלי הסדרת מערכת דרכים ו. בניה בתחום התכנית. הנחיות

התכנית. בתחום רגל והולכי רכב

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
.461 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5593, 08/10/2006 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6772333 טל' תבור, כפר המזרחי, הגליל ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/16152 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
דרך התכנית: שינוי נקודתי להצרת תוואי  שם

מכר ג'דיידה ,86 מס'
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/16152, מס' מפורטת תכנית מופקדת  המרכזי הגליל

ג/7973. לתכנית

מכר; גושים ג'דיידה ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.12 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,18543 גוש: וחלקות:

דרך של  חלקית והצרה תוואי, שינוי התכנית: מטרת 
.86 מס' מאושרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' עכו, המרכזי, הגליל ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה

.04-9912621

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

התחתון הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/17197 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
קיש כפר ,22 משק זכויות בנחלה התכנית: הסדרת שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/17197, מס' מפורטת תכנית מופקדת התחתון הגליל

ג/4384. לתכנית

גושים קיש;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.2 חלקי חלקה: ,15364 גוש: וחלקות:

22 במושב  בנחלה מס' בניה זכויות הסדרת מטרת התכנית:
קיש. כפר

הסדרת ב. וחלוקה. איחוד א.  התכנית: הוראות עיקרי
בניה. זכויות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

לחוק,   100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
העתק ההתנגדות יומצא .04-6508555 טל' ,17511 עילית נצרת
טל' התחתון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה  למשרדי

.04-6628210

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

אשר חבל מקומי תכנון מרחב

ג/16067 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
למגורים ציבור ממבני ייעוד שינוי התכנית: שם

מזרעה ולשצ"פ,
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי לתכנית ג/16067, מס' מפורטת תכנית מופקדת אשר מטה

ג/2315.

גושים מזרעה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
חלקי   18317 גוש: .6 ,5 חלקות: חלקי ,18144 גוש: וחלקות:

.29 ,27 ,6 חלקות:

למגורים ציבור לבנייני משטח ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
בניין. קו הקטנת .2 ושפ"פ.

לבנייני משטח ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
בניין צדדי קו הקטנת ושפ"פ. ב. מגורים א ב, ציבור למגורים
ג/2315  ג. שינוי לתכנית מס' (אפס) מ'. ל–0 מ' מ–3 מזרחי) (צד

המאושרת.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
מערבי, גליל ד"נ אשר, מטה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-9879621 טל'
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תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

אשר חבל מקומי תכנון מרחב

ג/16224 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
וזכויות אירוח מספר יחידות הגדלת התכנית: שם

השיירה נתיב מושב בנחלה, הבניה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי לתכנית ג/16224, מס' מפורטת תכנית מופקדת אשר מטה

ג/5135.

נתיב השיירה; גושים ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
.30 חלקי חלקה: במלואה: 26, 19942 חלקה גוש: וחלקות:

בנחלה. בניה ומגבלות זכויות הגדרת א. התכנית: מטרת
וכמותם ביחס העמדתם  אירוח, לחדרי זכויות הבניה הגדלת 
בעבור נלווים למיתקנים שטחים תוספת ב. ג/11043. לתכנית

האירוח. חדרי

בנחלה זכויות הבניה הגדרת א. הוראות התכנית: עיקרי
להקים אפשרות מתן ב. תיירותי. ואכסון מגורים בתי בעבור
טיפולים, חדר אוכל, חדר כגון: האירוח, לחדרי נלווים מיתקנים

וכו'. מועדון

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
מערבי, גליל ד"נ אשר, מטה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-9879621 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

אשר חבל מקומי תכנון מרחב

ג/10162 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
ציבורי משטח ייעוד התכנית:שינוי שם

לימן מושב ביתך, בנה למגורים
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/4572. ג/8438, לתכניות שינוי ג/10162,

גושים לימן;  מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.93 במלואה: חלקה ,18191 גוש: וחלקות:

ציבור משטח למבני קרקע ייעודי שינוי התכנית: א. מטרת
מפורטת תכנית לפי ביתך בנה בשיטת למגורים המיועד לשטח

לימן. מושב בתחום 93 מספר חלקה בתחום זאת כל ג/8438.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4642 עמ' התשנ"ח, הפרסומים 4667, 24/07/1998 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-9879621 טל' מערבי, גליל ד"נ אשר, מטה ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

גנ/16153 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
בנוי, נקודתיות בשטח זכויות התכנית: הגדלת שם

עראבה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
גנ/ מס' מפורטת תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/12863. ג/8399, לתכניות שינוי ,16153

בנוי. שטח עראבה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

בשטח בניה אחוזי להגדלת נקודתי שינוי התכנית: מטרת
שינוי  ומהווה כחול בקו A המתוחם במגרש מס' בנוי בעראבה
מוסיפים  לא  זו תכנית במסגרת מאושרת.  ג/8399  לתכנית
התכנית עיקר מאושרת. בתכנית למותר מעבר מגורים יחידות

קיים. לבניין לגיטימציה לתת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
.1270 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5619, 21/09/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-6746740 טל' סח'נין, הגליל, לב ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

גנ/16230 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
עראבה ,31 דרך של תוואי נקודתי התכנית: שינוי שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
גנ/ מס' מפורטת תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/7240. לתכנית שינוי ,16230

גושים עראבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
חלקי ,80 ,78  -  76 ,60 במלואן: חלקות ,19384 גוש: וחלקות:

.128 ,73 ,62 ,61 חלקות:

בניין. קו ונסיגות דרך תוואי שינוי התכנית: מטרת

בניין קווי בניה שאין במקומות התכנית: הוראות עיקרי
יהיה לפי  הקדמי הבניין קיימת קו שבניה 3 מ', ובמקומות יהיו

בתשריט. כפי שמסומן קיים בניין

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4372 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5717, 07/09/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-6746740 טל' סח'נין, הגליל, לב ולבניה

פתוחים  האמורים  שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין
לקהל.
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הגליל לב מקומי תכנון מרחב

ג/16503 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
עראבה נקודתיות, בניה זכויות הגדלת התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/12907. ג/6761, ג/4014, לתכניות שינוי ג/16503,

גושים עראבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.90 חלקי חלקה: ,74 במלואה: חלקה ,19383 גוש: וחלקות:

שינוי בקו לקומה, בניה באחוזי שינוי א. מטרת התכנית:
מ"ר.  ל–214  בניה אחוזי כל סך והגדלת התשריט, לפי  בניין

ג/12907. ג/6761, מס' ג/4014, לתכניות ב. שינוי

לקומה בניה באחוזי שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
בניה אחוזי הכל סך והגדלת התשריט לפי בניין בקו ושינוי
.12907 ג/ ג/6761, ג/ 4014, לתכניות מספר ב. שינוי ל–214 מ"ר.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3528 עמ' התשס"ז, ,5691 הפרסומים  ובילקוט  15/06/2007

.12/07/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-6746740 טל' סח'נין, הגליל, לב ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

אשר ומעלה הגליל מרחבי תכנון מקומיים חבל

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/13764  מס'

לשלומי מיתאר תכנית התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
הגליל, מעלה מערבי, גליל ד"נ אשר, מטה ולבניה  לתכנון
ג/13764, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת הגליל מעלה ד"נ
ג/3615, ג/11503, ג/5658, ג/4459, ת2/52/1, לתכניות שינוי
ג/8250, ג/5980, מר/מח/9233, לתכניות כפיפות ג/3326, ג/5889,
ג/9292, ג/5982, ג/7822, ג/7891, ג/4445, ג/10335, ג/2986,
ג/13669, ג/14490, ג/1916, ג/11124, ג/10683, ג/9233, ג/2003,
ג/3915, ג/5981, ג/9671, ג/6071, ג/7441, ג/במ/255, ג/12687,

ג/1999. ג/במ/24, ג/בת/291, ג/בת/133, ,4230 ג/ ג/1978,

גושים שלומי;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
,148  -  18 ,16 ,15 ,8 ,6 במלואן: חלקות ,18214 גוש:  וחלקות:
חלקי ,33 ,25  -  12 במלואן: חלקות ,18221 גוש: .158  -  150
חלקי ,16 ,15 במלואן: חלקות ,18224 גוש: .30 - 28 ,26 חלקות:
,14 במלואן: חלקות ,18301 גוש: .28 ,27 ,17 ,14 ,13 ,6 חלקות:
,52 - 12 במלואן: חלקות ,18306 גוש: .19 ,13 חלקות: חלקי ,18 
,69 ,67 - 50 ,48 - 44 ,33 במלואן: חלקות ,18309 גוש: .56 ,55 
,58 ,57 ,55  -  26 ,24  -  1 במלואן: חלקות ,18317 גוש: .77 ,76 
,45 ,41 ,40 ,38 ,35 ,7 במלואן: חלקות ,18319 גוש: .65 ,63 - 60
,62 - 39 ,20 - 1 במלואן: חלקות ,18320 גוש: .69 ,65 ,63 ,61 ,47
במלואן: חלקות ,18321 גוש: .92 ,90 ,88 ,85 ,84 ,81 ,80 ,74 ,65 
,11 - 1 במלואן: חלקות ,18322 גוש: .62 ,58 ,57 ,33 - 19 ,16 - 1
,82 ,81 ,79  - 75 ,71 ,69  - 54 ,51 ,50 ,48 ,42 ,39  - 31 ,29 ,14 
.82  -  1 במלואן: חלקות ,18323 גוש: .114 ,108 ,86  -  84 

חלקות: חלקי ,18328 גוש: .5  - 1 במלואן: חלקות ,18327 גוש:
,29  -  18 ,13 ,9  -  5 במלואן:  חלקות  18517 גוש: .61 ,30 
,18518 גוש: .39 ,31 ,30 ,17 - 14 ,12 - 10 חלקות: חלקי ,38 - 32
,18538 גוש: .31 חלקה: חלקי  ,33 ,32 ,30  -  5 במלואן: חלקות
,19013 2.גוש: ,1 במלואן: חלקות ,18539 גוש: .1 במלואה: חלקה
.14 ,12 ,10 ,7 חלקות: חלקי ,13 ,11 ,8 ,5  -  2 במלואן:  חלקות
,19015 גוש: .27 ,3 חלקות: חלקי ,2 במלואן: חלקה ,19014 גוש:
במלואן: חלקות ,19016 גוש: .101 - 16 ,12 - 2 במלואן:  חלקות
,11  -  5 במלואן: חלקות ,19017 גוש: .121  -  16 ,14 ,12 ,9 

.65 - 16

מגורים אזורי לפיתוח שטחים ייעוד א. התכנית: מטרת
בנות  באיכויות תושבים כ–25,000  של אוכלוסיה לקיבולת
התושבים, של ההמשך דור לטובת האזורי בשוק תחרות
ציבור למוסדות שטחים ייעוד ב. החוץ. מן אוכלוסיה ולמשיכת
תיירות ונופש שטחי ייעוד ג. והאזור. שלומי לשירות אוכלוסית
פתוחים שטחים ייעוד ד. האזורי. התירות במערך שלומי לשילוב
הסובבים הפתוחים השטחים עם רצף וליצירת עירוני לשימוש
לרווחת ופנאי בילוי  למסחר,  שטחים ייעוד  ה.  היישוב. את
ולתשתיות לדרכים שטחים ייעוד ו. והסביבה. שלומי תושבי
שלומי ובהשתלבות היישוב של אינטגרטיבי בפיתוח התומכים
וחיזוק ציפוף ז. איכותית. כקהילה היישוב פיתוח לצורך באזור
לפיתוח והכרחית משלימה כחוליה הותיקה שלומי מרקם
כלל השטחים על שלומי תכנון הסדרת ח. היישוב. והרחבתו של
גבוהה מגורים איכות קביעת ט. וחדשים. קיימים בה, הכוללים
שטח חלוקת י. לשלומי. חדשה אוכלוסיה למשיכת ומגוונת
הוראות וכן בינוי, הוראות וקביעת תכנון למתחמי התכנית

מפורטות. תוכניות להכנת

והוראות עקרונות קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
והארצי. בתכנון האזורי הפיתוח בהתאם להוראות להשתלבות
ציבור, מגורים, בנייני של לייעוד חקלאית ייעוד קרקע שינוי ב.
אזרחי, מרכז מסחר, ונופש, תיירות פתוחים, ציבורים שטחים
לכל המותרים והשימושים התכליות קביעת ג. ועוד. דרכים
ו/או קרקע  ייעוד לכל בניה  הוראות קביעת  ד. קרקע. ייעוד 
לשדרוג הנחיות מתן ה. מפורטות. תכניות להכנת הנחיות
הותיקה. שלומי במרכז ציבור ובנייני פתוחים ציבוריים  שטחים
הדרכים למערכת וחיבורה  חדשה דרכים רשת  התוויית ו.
האזורית הכבישים למערכת חיבורה תוך בעיר הקיימת
לתושבי מגוונת תעסוקה לפיתוח שטחים ייעוד ז. והארצית.
לשיקום קיימים מבנים של מתחמים קביעת ח. והאזור. שלומי

הותיקה. שלומי במרכז

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
מערבי, גליל ד"נ אשר, מטה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ולמשרדי ,04-9879621 טל'

.04-9979659 הגליל, מעונה, טל' מעלה מעלה הגליל, ד"נ

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/16374  מס'

מזרע התכנית: קיבוץ שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/16374, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת יזרעאלים
משצ/2, ג/9562, ג/8631, ג/5193, ג/10625, ג/1289, לתכניות
תממ/9/2, תמא/35, תמא/3, ג/8331, ג/8002, לתכניות כפיפות

ג/13812.

גושים מזרע;  קיבוץ ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקות ,16801 גוש: .3 - 1 חלקות: חלקי ,16767 גוש: וחלקות:
,16839 גוש: .20 - 16 ,11 ,5 חלקות: חלקי ,37 - 22 ,14 ,13 במלואן:
חלקי ,16864 גוש: .10 חלקה: חלקי  ,26 ,25 במלואן: חלקות

.8 חלקה:

שכונת הקמת באמצעות היישוב הרחבת א. התכנית: מטרת
לחברים.  שטח והרחבת יח"ד,  120 הכוללת חדשה  מגורים
הכל  סך יח"ד,  280 הכולל הקיבוצי המגורים אזור תכנון ב.
א1 -  מגורים אזור תכנון ג. יח"ד. 400 - בתכנית מותרות יחידות
התנועה בתחום  הסדרת - 100 יח"ד. ד. 55 מ"ר עד דיור יחידות
להבטחת היישוב  בהיקף ירוק חיץ  אזור קביעת ה. היישוב. 
מסביב ליישוב. פתוח חקלאי ושטח כפרי, פתוח, על נוף שמירה

ושירותים. לתעסוקה שימושים הסדרת ו.

קיימים קרקע ייעודי  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
תכליות קביעת ופירוט ב. בתשריט. שונים כמפורט לשימושים
ד. קביעת בניה. קביעת הוראות ג. קרקע.  ייעוד לכל מותרות 
מציר  36 מ' של בניין אישור קו ה. אדריכלי. בינוי ועיצוב הנחיות
בעבור מלונאות  הדרך) מקצה זכות (11 מ' 60 מס' ראשית דרך
דרך  מציר 45 מ' של בניין קו אישור ו. .(610 שטח (תא ונופש
מוצעת  דרך בעבור הדרך) זכות מקצה מ'  20) 60 מס'  ראשית
ראשית  דרך מציר 46 מ' של בניין קו אישור ז. .(448 שטח (תא
שטח  הנדסי (תא מיתקן בעבור הדרך) מקצה זכות (21 מ' 60 מס'
 60 מס'  ראשית דרך מציר מ'  43 של בניין קו אישור ח. .(220 

(מעגל התנועה). מוצעת דרך בעבור הדרך) מקצה זכות מ' 18)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות  העתק .17511

.04-6520038 טל' ,18120 יזרעאלים, עפולה לתכנון ולבניה

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' גנ/16231

21 ולגיטימציה,  דרך של תוואי נקודתי התכנית: שינוי שם
עראבה

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי גנ/16231, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל לב

ג/6761. ג/4014,

גושים עראבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.171 ,170 ,166 ,159 חלקות: חלקי ,19381 גוש: וחלקות:

עראבה. ביישוב 21 דרך מס' תוואי שינוי מטרת התכנית:

דרך. תוואי שינוי התכנית: הוראות עיקרי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' סח'נין, הגליל, לב ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה

.04-6746740

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/16867 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
טבעון למגורים, בסמת שטח התכנית: הרחבת שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16867, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/9549. ג/911, לתכניות

גושים טבעון;  בסמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.6 חלקי חלקה: ,10469 גוש: .7 חלקי חלקה: ,10364 גוש: וחלקות:

ציבור מבני למגורים, מחקלאי ייעוד שינוי התכנית: מטרת
פתוחים. ציבור ושטחי

למגרשי מחקלאי שינוי ייעוד התכנית: א. הוראות עיקרי
מוצעת דרך  ציבור, מבני מאושרת, לדרך צמודים, מגורים 
למימוש ותנאים בניה זכויות הוראות, קביעת ב. ושצ"פ.

התכנית.
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-6468585 טל' ,17000 עילית נצרת

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/16868 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
יפיע וזכויות בניה, בהוראות התכנית: שינוי שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16868, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/9607. לתכנית

וחלקות: גושים יפיע; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.14 חלקי חלקה: ,16876 גוש:

בניה. בהוראות שינוי התכנית: מטרת

מותרים. בניה אחוזי הגדלת א התכנית: הוראות  עיקרי
בניין. בקווי שינוי ג. מ"ר. מינימלי ל–394.00 מגרש ב. הקטנת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-6468585 טל' ,17000 עילית נצרת

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/16869 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
ריינה מקומית, דרכים במערכת שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי  גנ/16869, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/12107. לתכנית

וחלקות: גושים ריינה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.13 חלקי חלקה: ,17511 גוש:

מקומית. דרכים במערכת שינוי התכנית: מטרת

שינוי ב. מדרך. חלק ביטול א. התכנית: הוראות עיקרי
ושביל. למגורים מדרך ייעוד

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-6468585 טל' ,17000 עילית נצרת

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/16214 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
גישה, דרכי והסדרת שצ"פ, הקטנת התכנית: שם

כפר כנא
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
גנ/ מס' מפורטת תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/5942. ג/8588, לתכניות שינוי ,16214

גושים כנא;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.35 ,23 ,21 חלקות: חלקי ,17394 גוש: וחלקות:

קרקע. ותכנון ייעודי שצ"פ התכנית: הקטנת מטרת

א. למגורים משצ"פ א. שינוי ייעוד התכנית: הוראות עיקרי
לייעוד ושב"צ משצ"פ ייעוד שינוי ג. גישה. דרכי התוויית ב.

ציבור. במבנה משולב שצ"פ

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3529 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5691, 06/07/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
 מס' גנ/16270

מים,  - בריכת הנדסי למיתקן שטח הסדרת התכנית: שם
טבעון בסמת

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ברמה מפורטת תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/7821. ג/6265, לתכניות שינוי גנ/16270, מס' מפורטת
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טבעון; גושים בסמת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,185 חלקות: חלקי ,378 במלואה: חלקה ,10368 גוש: וחלקות:

.388

לבריכת מים. השטח הסדרת מטרת התכנית:

מגורים משצ"פ, ייעוד שינוי  א. התכנית:  הוראות עיקרי
הנחיות קביעת ב. הנדסיים.  למיתקנים  לשטח  ציבור ומבני
וזכויות הוראות קביעת ג. בניה. היתרי להוצאת והוראות

בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ז. ,4278 עמ' הפרסומים 5713, 24/08/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
 מס' גנ/16360

יפיע דרך גישה, התכנית: הסדרת שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ברמה מפורטת תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/6430. לתכנית שינוי גנ/16360, מס' מפורטת

וחלקות: גושים יפיע; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.19 ,15 ,14 ,12 ,11 חלקות: חלקי ,16873 גוש:

15 בגוש 16873. ,14 לחלקות התכנית: הסדרת גישה מטרת

,14 לחלקות דרך גישה התוויית א. הוראות התכנית: עיקרי
גישה. לדרך ממגורים ייעודי שינוי ב. מ'. של 6 15 ברוחב

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,234 עמ' התשס"ח, ,5728 הפרסומים  ובילקוט  12/09/2007

.24/10/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
 מס' גנ/16645

עילית יוקנעם בניה, וזכויות בהוראות שינוי התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ברמה מפורטת תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/6539. לתכנית שינוי גנ/16645, מס' מפורטת

עילית; גושים יקנעם ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.295 חלקי חלקה: ,255 במלואה: חלקה ,11097 גוש: וחלקות:

הבניה. וזכויות בהוראות שינוי התכנית: מטרת

שינוי ב. בניה. שטחי שינוי  א. התכנית:  הוראות עיקרי
תחתונה. רחבה ולקירוי הדרך,  לפני מתחת  למחסן בניין  קווי

ופיתוח. בינוי הוראות קביעת ג.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.473 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5735, 19/10/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/17218 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
למגורים, ציבור ממבנה ייעוד שינוי התכנית: שם

רמת ישי
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה
שינוי גנ/17218, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/8156. ג/6659, לתכניות

גושים ישי;  רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.102 חלקי חלקה: ,44 במלואה: חלקה ,11183 גוש: וחלקות:

ציבור ומוסדות למבנים משטח ייעוד שינוי התכנית: מטרת
גישה. דרכי והסדרת ב, למגורים לשטח

למבנים משטח ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
וזכויות הוראות קביעת ב. ב. למגורים לשטח ציבור ומוסדות
וביטול רגל, להולכי לדרך משולבת מדרך חלק הפיכת ג. בניה.

דרך. של סיבוב רדיוס

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-6468585 טל' ,17000 עילית נצרת

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/15836 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
למגורים, שינוי ייעוד מחקלאי התכנית: שם

כסרא, ג/8060, לתכנית שינוי ,51 דרך תוואי ושינוי
מערבית שכונה

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
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ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/15836, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל מעלה

ג/8060. לתכנית

כסרא-סמיע; גושים ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.38 ,25 - 23 ,15 ,14 חלקות: חלקי ,19228 גוש: וחלקות:

לשלושה משותף מגורים מגרש הקמת התכנית: מטרת
קיימים. בתים

חקלאית קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
,50 כבישים  בצומת  51 דרך בתוואי שינוי ב. מגורים. לקרקע
בניה. הוראות קביעת ד. המותרות. התכליות קביעת ג. .51 

בניין. קווי שינוי ה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
מעלה ד"נ הגליל, מעלה ולבניה  לתכנון  המקומית הוועדה

.04-9979659 טל' מעונה, הגליל,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/17232 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
לאזור חקלאי משטח ייעוד שינוי התכנית: שם

מעיליא ומלאכה, תעשיה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
כפיפות ג/17232, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל מעלה

תמא/35. תממ/9/2, ג/6296, ג/1729, לתכניות

גושים מעיליא;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
חלקי ,18633 גוש: .38 במלואה: חלקה ,18376 גוש: וחלקות:

.110 ,92 ,91 ,40 חלקות:

במזרח ומלאכה תעשיה שטח הגדלת התכנית: מטרת
מעיליא.

לאזור שטח חקלאי ייעוד שינוי א. הוראות התכנית: עיקרי
בניה והוראות  שימושים קביעת  ב.  ודרך. ומלאכה תעשיה 

סביבתיות. הנחיות קביעת קומות). ג. מספר בניה, (אחוזי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
מעלה  ד"נ הגליל, מעלה  ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-9979659 טל' מעונה, הגליל,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/14446  מס'

מפורטת ג/10020, שינוי לתכנית  שם התכנית:
המאושרות ג/6314 ולתכנית

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/6314. ג/10020, ג/2680, לתכניות שינוי ג/14446, מס'

וחלקות: גושים יערה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,9 ,8 ,5 חלקות: חלקי ,18330 גוש: .16 חלקי חלקה: ,18216 גוש:
חלקי ,19014 גוש: .4 חלקה: חלקי  ,18522 גוש: .25 ,23 ,20 ,10

.20 חלקה:

,207-203 המגרשים שטחי הגדלת התכנית:  מטרת
של בשטח אירוח יחידת הקמת לצורך ו–263-249, ,231-215

מ"ר. 80 עד

למגורים, משצ"פ ייעוד שינוי התכנית: הוראות עיקרי
יחידת הקמת  לצורך המגורים באזור בניה הוראות וקביעת 

אירוח.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3329 עמ' התשס"ד, ,5311 הפרסומים  ובילקוט  11/06/2004

.06/07/2004 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,04-9979659 טל' מעלה הגליל, מעונה, מעלה הגליל, ד"נ ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

חרמון תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/15526 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מגורים לאזור שפ"פ מאזור שינוי התכנית:  שם

שמס מג'דל תיירות, משולב
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/15526, מס' מפורטת תכנית מופקדת החרמון מעלה

ג/9858. לתכנית

גושים שמס;  מג'דל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בנוי. שטח וחלקות:

ותיירות. מגורים משולב  אזור הקמת א.  התכנית:  מטרת
בשטח. הקיים לתוואי כבישים התאמת ב.

לאזור שפ"פ קרקע ייעוד שינוי התכנית: הוראות עיקרי
משולבים אירוח יחידות להקמת ותיירות משולב מגורים
ובתנאי התיירות  משרד של ובאישור התקנים לפי במגורים 
המקומית, הוועדה לאישור המגרש לכל בינוי תכנית שתוגש
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גובהם, המבנים, מיקום חניה, גישה, דרכי תכלול בינוי תכנית
גמר. וחומרי הבניה, מרווחי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
מסעדה החרמון,  מעלה  ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 

.04-6981677 טל' ,12439

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

חרמון תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/16071 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
שמס מג'דל קירור, בית התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/6192. ג/8468, לתכניות שינוי ג/16071,

שמס. מג'דל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

לתעשיה, מחקלאי קרקע ייעוד שינוי התכנית: מטרת
קיים כביש  להרחבת בנוסף  הקיים, תעשיה  לאזור הרחבה 

ומאושר.

חקלאי משטח קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
דרך. לשטח תעשיה משטח ייעוד קרקע שינוי ב. תעשיה. לשטח

בניה. היתרי למתן הוראות קביעת ג.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.757 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5744, 17/10/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6981677 טל' ,12439 מסעדה החרמון,  מעלה ולבניה 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

חרמון תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/16306 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
 - שמס התכנית: הגדלת אזור תעשיה מג'דל שם

אלשרק קירור בית
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ג/13722. ג/10486, ג/8468, ג/6912, לתכניות שינוי גנ/16306,

גושים שמס;  מג'דל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בנוי. שטח וחלקות:

לתעשיה, מחקלאי קרקע ייעוד שינוי התכנית: מטרת
קיים כביש  להרחבת בנוסף קייים, התעשיה לאזור הרחבה 

ומאושר.

חקלאי משטח קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
קו בהוראות שינוי  ב.  לדרך. תעשיה ומשטח  תעשיה,  לשטח
בהוראות שינוי ג. ג/10486. מאושרת בתכנית הקבוע בניין

זכויות והוראות בניה. קביעת ד. בניין). עיצוב אדריכלי (גובה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1075 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5753, 30/11/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6981677 טל' ,12439 מסעדה החרמון,  מעלה ולבניה 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

מרחב תכנון מקומי משגב

גנ/17031 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מורן תכנית ג/9336, שינוי בהוראות שם התכנית:

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  גנ/17031, מס' מפורטת תכנית מופקדת משגב,

ג/9336.

וחלקות: גושים מורן; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,41 ,39 ,35 חלקות: חלקי ,44 - 42 במלואן: חלקות ,18856 גוש:
חלקות: חלקי ,57 ,36 ,3 במלואן: חלקות ,18859 גוש: .68 ,67 ,63 
חלקי ,18861 גוש: .64 ,59 ,58 ,44 ,38 ,37 ,35 - 33 ,13 ,12 ,7 - 4 ,2 ,1

.72 ,57 ,56 חלקות:

מקצועות לבעלי משרדים - שימוש הוספת התכנית: מטרת
במורן. מגורים באזורי חופשיים

לאזורי נוסף שימוש  הגדרת התכנית: הוראות  עיקרי
מגורים.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' משגב, ד"נ משגב,  ולבניה לתכנון המקומית   הוועדה

.04-9990102

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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מרחב תכנון מקומי משגב

גנ/17200 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מגרשים, וחלוקת איחוד התכנית:  שם

בר–לב תעשיה אזור
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
,214 לגבת שינוי גנ/17200, מס' מפורטת תכנית מופקדת משגב,

ג/1541. ג/10235, ולתכניות תח/18507/1, תצ"ר:

וחלקות: גושים ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
חלקות: חלקי ,46 ,45 ,43 - 36 ,16 במלואן: חלקות ,18507 גוש:

.44 ,11

בהסכמת מגרשים מחדש וחלוקת איחוד התכנית: א. מטרת
דרך קיימת. הרחבת בעלים. ב.

מגרשים גבולות שינוי א.  התכנית:  הוראות עיקרי
המיועדת שצ"פ רצועת העתקת ב. בשטח. למצב והתאמתם
דרך בין צומת הרחבת ג. המגרשים. לגבולות תשתיות למעבר

לטובת הקמת סובה בצומת. מס' 2 3 ודרך מס'

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' משגב, ד"נ משגב,  ולבניה לתכנון המקומית   הוועדה

.04-9990102

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

גדז הרצל  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
הצפון מחוז ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
הדרום - מחוז תכנון מקומי-מחוזי מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
102/02/1  מס'

למבנים מקומית מיתאר תכנית התכנית:  שם
חקלאית קרקע שייעודם בשטחים חקלאיים

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.102/02/1 מס'

חקלאית קרקע ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
במרחבי  המצויה התכנית, להוראות  1.6 בסעיף כהגדרתה
של המוניציפליים השיפוט ותחומי המקומיים התכנון
נגב, שדות לכיש, יואב,  אשקלון, חוף האזוריות  המועצות

וחבל אילות. אשכול, מרחבים

מבנים הקמת בדבר הוראות קביעת .1 התכנית: מטרת
לא שבו מקום  חקלאית, קרקע שייעודם בשטחים חקלאיים 
תקפה. מפורטת ו/או מקומית לתכנית בהתאם כן לעשות  ניתן
ניתן אשר החקלאיים המבנים וסוגי השימושים קביעת .2
להוצאת התנאים לרבות זו, תכנית  הוראות מכוח להתירם
בינוי ועיצוב בדבר קביעת הוראות .3 להקמתם. הבניה היתרי
להשתלבותם לב בשים  החקלאיים, המבנים  של אדריכלי
איכות על שמירה בדבר הוראות קביעת .4 בסביבה. המרבית
הפתוחים. השטחים וברצף בנוף  הפגיעה  ומזעור  הסביבה,
שתנאי החקלאיים המבנים וסוגי  השימושים קביעת .5
ליתן ניתן אשר  מפורטת תכנית של אישורה יהא  להקמתם

מכוחה היתרי בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4228 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5553, 28/07/2006 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
המקומית-מחוזית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-6263795 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אבו בסמה מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
105/02/28  מס'

כחלה חקלאית חווה התכנית:  שם
(6/105/02/11 (מס' ישן

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

תמא/22. תמא/31, לפי אישור ,105/02/28 מס'

גבולות כחל; חירבת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים  רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן  התכנית: 

.1 חלקי חלקה: ,100017 גוש: .1 חלקי חלקה: ,40002 גוש:

חווה להקמת תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
על אבו–רביעה, השבט פלג של  בדואית  לאוכלוסיה חקלאית

בניה. ומגבלות הנחיות קביעת קרקע, בייעודי שינויים ידי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.326 עמ' התשס"א, הפרסומים 4932, 12/01/2001 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,84100 שבע באר ,4 הדרום, התקוה מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 
,08-6202540 טל' ,84100 שבע באר ,11 רגר בסמה, שד' יצחק אבו
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

מרחב תכנון מקומי אילת

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
1/214/03/2  מס'

6 רובע שחמון, שכונת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לתכניות כפיפות  ,214/03/2 לתכנית שינוי  ,1/214/03/2 מס'

.101/02/2 ,73/101/02/2
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וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

שחמון, שכ' אילת. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גבולות התכנית: ;Y 383/440 ,X 193/260 קואורדינאטות ;6 רובע
,40129 גוש: גושים וחלקות: רצוף; כחול בתשריט בקו כמסומן
,182 חלקות: חלקי ,180 ,157 - 155 ,153 ,77 - 74 במלואן: חלקות
חלקי ,129 ,122 ,112  -  110 במלואן: חלקות ,40130 גוש: .187

.137 חלקה:

הסדרת לצורכי שינוי במיקום ייעודי קרקע התכנית: מטרת
לבנייני שטח מסחרית, חזית עם מגורים פתוח, ציבורי שטח

ציבור, שבילים ושטח למיתקן הנדסי.

הקרקע ובייעודי במיקום שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
הנדסיים. ומיתקנים  מגורים ציבור, לצורכי מגרשים   של
מסחרית חזית + מגורים ב' ג. ציבור מבנים ומוסדות ב. שצ"פ. א.
שינוי .2 שביל. ו. הנדסיים.  למיתקנים שטח ה. ב'. מגורים  ד.
אדריכליים. עיצוב או בינוי בדבר תכנית לפי הוראות של
גובה מסחרית לחזית המיועדים  במקומות A632 במגרש   2.1
גלריה.  לבניית אפשרות וללא במקום 5 מ' 2.70 מ'  הקומה יהיה
קו   3.1 בניין. בקווי  שינוי  .3 מרבית.  קרקע תכסית  הגדלת  2.2
מ'   4-3 במקום  מ'  1 יהיה   A632 ,A631 במגרשים צדי בניין
ולשב"צ לשצ"פ הבניין קו .A635 במגרש בשצ"פ). הגובל (בקטע

  A632 ,A631 בנין קדמי במגרשים במקום 3 מ'. 3.2 קו 2 מ' יהיה
במקום 3 מ'.  61 ,יהיה 1 מ' מס' בכביש הגובל בקטע  החדשים
הבניה זכויות הפחתת על ידי ומגבלות בנייה, בזכויות שינוי .4
למטרות בניה זכויות  ותוספת מסחרית, חזית בעבור  שניתנו
המיועדים במגרשים שירות ולמטרות למגורים עיקריות,
בבינוי. שינויים .5 מסחרית. חזית עם ב' ומגורים  למגורים
,A631 למגרשים  הקובעת הכניסה מפלסי בגובה שינוי  5.1
.214/03/2 תכנית  של הבינוי בנספח מהמוצע  A635 ,A632 
הבניינים  במספר 635A . 5.3 שינוי שטח בתא גג קומת תוספת 5.2

תוספת קומות. 5.4 השטח. בתא

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2456 עמ' התשס"ח, ,5787 הפרסומים  ובילקוט  10/02/2008

.20/03/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
מעוניין וכל ,08-6367114 טל' אילת, ,1 חטיבת הנגב אילת, רח'
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אשקלון מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
20/143/03/4  מס'

ברחוב הנח''ל 12 מס' מגרש התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ,20/143/03/4 מס' מפורטת תכנית מופקדת אשקלון

.101/02/4 ,6/143/03/4 4/מק/2044,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

,12 מגרש אשקלון. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
רצוף. בקו כחול בתשריט כמסומן התכנית: הנח"ל; גבולות רח'
חלקות: חלקי ,36 במלואה: חלקה ,1209 גוש: וחלקות:   גושים 

.66 ,63 חלקות: חלקי ,1215 גוש: .77 ,34

לאזור ג מגורים מאזור  ייעוד שינויי א.  התכנית: מטרת
ייעוד שינוי  ב. פתוח. ציבורי ושטח ציבורית, חניה מסחרי, 
בניין קווי קביעת  ג. ציבורית. לחניה פתוח ציבורי  משטח
התכליות קביעת ד. המסחרי. באזור  המוצעת לבניה מרביים
מרבי קומות ה. קביעת המסחרי. המותרים באזור והשימושים
כמפורט הקובעת לכניסה ומתחת  מעל  ומיקומם תכלית לכל
לכל המרביים הבניה היקפי קביעת ו. 12ב. בסעיף בטבלא
קביעת ז. 12ב. בסעיף בטבלא כמפורט המסחרי באזור תכלית

היתרי בניה. תנאים למתן

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
אשקלון, ,7 הגבורה רח'  אשקלון, ולבניה לתכנון  המקומית 

.08-6792355 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

אשקלון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
171/101/02/4  מס'

הכימיקלים  13 - מסוף סעיף שינוי התכנית: שם
אשקלון ק.צ.א.א. חברת -

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.167/101/02/4 ,136/101/02/4 לתכניות שינוי ,171/101/02/4

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

מתחם אשקלון. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
רצוף; כחול  בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות קצא"א; 
.20 ,18 ,16 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,1922 גוש: וחלקות:   גושים 
חלקות: חלקי ,1924 גוש: .8 ,6 ,3 ,2 חלקות: חלקי ,1923  גוש:
,16  -  10 ,8 ,7 ,4 ,2 חלקות: חלקי ,1925 גוש: .16 ,14  -  10 ,7 

.16 חלקי חלקה: ,1926 גוש: .23 - 19

מסוף להפעלת הזמן  משך הארכת התכנית:  מטרת
הכימיקלים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3818 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5700, 13/07/2007 ובילקוט
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המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
מעוניין וכל ,08-6792355 טל' אשקלון, ,7 אשקלון, רח' הגבורה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
125/177/03/5  מס'

העתיקה בעיר אבות טיפולי בית התכנית: שם
שבע בבאר

והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
באר ולבניה  לתכנון המקומית  הוועדה ובמשרדי  הדרום מחוז 
לתכניות שינוי ,125/177/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת  שבע

.75/177/03/5 102/177/03/5 (תרש"צ 4/08/29), ,177/03/5

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. תחום בכל

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

העיר דרום שבע. באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה ,Y 571/700 - מערב מזרח העתיקה; קואורדינטה
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;X 179/800 - צפון דרום
במלואן:  חלקות 38033 ארעי, גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול

.12 ,11 ,9 חלקות: חלקי ,183 ,181 ,176

טיפולי). אבות הגדלת מוסד קיים (בית התכנית: מטרת

מס' מגרשים של ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
לשביל. מס' 19 מגרש לבריאות, ציבור ומוסדות 26 למבנים ,25 
קביעת זכויות .3 הבעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד .2
287% שטחים עיקריים ושטחי  של בהיקף המאוחד במגרש בניה
במקום  מיטות   108 - במגרש מיטות מספר קביעת .4  שירות.
תנאים קביעת 3 קומות. 6. - קומות מספר קביעת 90 מיטות. 5.

הנחיות לעיצוב אדריכלי. .7 בניה. היתר למתן

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
באר שבע, ,2 בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
97/107/03/5  מס'

שבע באר א', שכונה בורוכוב, רחוב התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.27/107/03/5 ,8/107/03/5 לתכניות שינוי ,97/107/03/5

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רחוב שבע. באר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
בתשריט כמסומן  התכנית: גבולות א'; שכונה  ,16 בורוכוב
.79 חלקי חלקה: ,38023 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול  בקו

.93 חלקי חלקה: ,46 במלואה: חלקה ,38129 גוש:

בתוספת במבנה קיים בניה שטח הגדלת התכנית: א. מטרת
והגבלות בניה בהנחיות בניה, בזכויות שינויים ידי קומה, על
הנחיות קביעת  ב.  ב. מגורים באזור  הנמצא  ,16 מס' במגרש
גישה ודרך  משותפת חניה תכלול אשר מוצעת, דרך בעבור 
8 מ"ר לכל  עד למחסן מרבי שטח קביעת ג. מונטיפיורי. מרח'

המבנים. בניה והריסת למתן היתרי קביעת תנאים ד. יח"ד.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
.3819 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5700, 24/08/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
17/162/03/5  מס'

,4 זמיר ישעיהו רחוב רמות ב', שכונת התכנית: שם
באר שבע

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

5/במ/1/34. שינוי לתכנית ,17/162/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

שכונת שבע.  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
שבע /6 1  באר כתף וחלקות: 4; גושים ישעיהו זמיר רמות, רח'

רצוף. כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות חלק;

:334 מס' מגרש  מיוחד, א מגורים אזור התכנית: מטרת 
הגדלת ידי הצדדית, על בחזית קרקע בניה בקומת תוספת א.
המשותף במגרש  ,4 מס' בדירה עיקרית, למטרה בניה זכויות
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בניה בעבור התוספת. הנחיות קביעת יחידות דיור. ב. 4 הכולל
הבניה זכויות ד. התאמת בניה. למתן היתר תנאים קביעת ג.

לתקנות תכנון ובניה חדשות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1346 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5759, 06/12/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
35/169/03/5  מס'

שבע שכונה ב', באר ,22 מנדלסון רחוב התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.14/169/03/5 ,9/169/03/5 לתכניות שינוי ,35/169/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רחוב שבע. באר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ב'; בשכונה ,22 מנדלסון
,26 במלואה: חלקה ,38071 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול

.100 חלקה: חלקי

לבית מרביים בניה היקפי הגדלת .1 התכנית:  מטרת
המיועד אזור  שבע), במגרש באר שכ' ב', 22 (רח' מנדלסון, מס'
למטרות  מתוכם: מ"ר. ל–186  מ"ר מ–140 רכבות  - א  מגורים
בקווי שינוי - 16 מ"ר. 2. שירות למטרות 170 מ"ר, - עיקריות

בניה. היתרי למתן תנאים קביעת .3 קיימת. בניה לפי הבניין

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1347 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5759, 20/12/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
93/177/03/5  מס'

שבע באר העתיקה, העיר - המדע התכנית: פארק שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

5/במ/208. ,177/03/5 לתכניות שינוי ,93/177/03/5

כל הסכמת ללא חלוקה  ו/או  איחוד  וחלוקה:  איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל הבעלים

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

העיר שבע. באר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
הפלמ"ח רח'  העצמאות,  רח' הדרכים רשת בין  העתיקה, 
בקו בתשריט  כמסומן התכנית: גבולות הנגב; חטיבת ורח' 
.20 חלקה: חלקי  ,38002 גוש: וחלקות: גושים רצוף;  כחול
.53 חלקי חלקה: ,38035 גוש: .224 ,169 חלקות: חלקי ,38006  גוש:
במלואן: חלקות ,38005 גוש: ארעי:  גוש מספר  בהסדר 

.5 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,43 ,42

מדע מוזאון  הכולל המדע  פארק  הקמת  התכנית: מטרת 
להלן: כמפורט שינויים ידי על פתוחים, ציבוריים  ושטחים
למבני לשטח ציבורית וחניה  משצ"פ  קרקע  ייעודי שינוי .1
קביעת .3 בניה. ומגבלות זכויות הנחיות, קביעת .2 ציבור.
מבנים בדבר הוראות קביעת .4 בניה. היתר למתן תנאים
בלא מגרשים וחלוקת איחוד .5 ותיעוד. לשימור  ואלמנטים 

הבעלים. הסכמת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4766 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5570, 10/08/2006 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
42/203/03/5  מס'

שבע שכונת רמות, באר ,A146 מגרש התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
5/במ/7/6, 5/במ/1/6, לתכניות שינוי ,42/203/03/5  מס'

.35/203/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

צבי רח' שבע. באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה ,X181.360 קואורדינטה רמות; בשכונת  סגל
רצוף. כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;Y575.525
חלקי ,195 ,194 במלואן: חלקות ,38158 גוש: וחלקות:  גושים 

.222 חלקה:

(מגרש) שטח בתא בניה שטח הגדלת התכנית:  מטרת
בזכויות, שינויים ידי על רמות, שכ' ,8 סגל צבי ברח' A146 מס'

בניה. ומגבלות הנחיות

מרביים בניה  היקפי הגדלת  .1 התכנית: הוראות עיקרי
(חד– א' מגורים לאזור  המיועד A146 מס' (מגרש) שטח בתא
מתוכם:  מ"ר. ל–218  מ"ר מ–151 משותף), קיר עם משפחתי
שירות:  למטרות מ"ר, ל–190  מ"ר מ–130 עיקריות:  למטרות
בניה. היתרי למתן תנאים קביעת .2 מ"ר.  ל–28  מ"ר  מ–21

אדריכלי. לעיצוב הנחיות קביעת .4 שינוי בקווי בניין. .3

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1347 עמ' התשס"ח, ,5759 הפרסומים  ובילקוט  27/12/2007

.08/01/2008 בתאריך
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המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

טוביה באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
17/118/03/8  מס'

הסכמת מגרשים ללא וחלוקת התכנית: שינוי שם
בעלים, מושב ביצרון

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.101/02/8 ,118/03/8 ,10/118/03/8 לתכניות שינוי ,17/118/03/8

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

בתחום מועצה בצרון. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות טוביה; באר אזורית
,59 ,58 במלואן: חלקות ,2763 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול

.76 ,71 ,70 ,62

מאזור   76 מגרש של ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
אזור מגורים  2 מגרשים בייעוד חקלאי והקמת מגורים ביישוב
במגרש ציבור לבנייני שטח הרחבת ב. .(316 ,315 (מגרשים  א
החלפת  ג.  טכניים. ומיתקנים חשמל חדר לצורך   402 מס'
מגרש עם יוחלף 71א מגרש של קניינים למגרש. מקומו שיוכים
ויהווה כמספר 71א ימוספר קיים 83 במצב מס' מגרש .83 מס'

בניה.  וזכויות תכנון לצורך אחד 71 מגרש מס' מגרש עם  יחד
עצמאי. מגרש ויהווה 83 במס' ימוספר קיים במצב 71א מגרש
שטחי קביעת ה. בעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד ד.
מתוכם 200 מ"ר שטח  ל–343 מ"ר א' מגורים לאזור מרביים בניה
ביישוב מגורים לאזור מרביים  בניה שטחי  קביעת ו. עיקרי.
שטחי  קביעת ז. עיקרי. שטח מתוכם 450 מ"ר ל–750 מ"ר חקלאי
מתוכם 248 מ"ר  ל–558 מ"ר ציבור לשטח לבנייני מרביים בניה
לאזורי אדריכלי ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ח. עיקרי. שטח
לכל המגרשים קביעת תנאים למתן היתרי בניה המגורים. ט.
בשטחים המותרים  השימושים  קביעת  י. בתכנית.  הכלולים 

ציבור. ולבנייני למגורים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4019 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5705, 20/07/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז לתכנון ולבניה
באר ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-8503404 טל' טוביה, באר טוביה,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
19/240/03/7  מס'

חורה 4 - מגרש 54, שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.6/177/02/7 ,6/240/03/7 לתכניות שינוי ,19/240/03/7

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

 54 מגרש חורה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה ,Y578/300 - מזרח קואורדינטה מערב ;4 בשכונה
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;X194/700 - צפון דרום

.52 במלואה: חלקה ,100556 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול

במגרש, המרביים הבניה שטחי הגדלת התכנית: מטרת
לבינוי הקיים. בהתאם הבניין והסדרת קווי

המרביים הבניה שטחי קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
התכליות  ב. קביעת עיקרי. מתוכם 800 מ"ר ל–924 מ"ר למגורים
ומגבלות זכויות הנחיות, קביעת ג. המותרים. והשימושים
שינויי קווי ה. אדריכלי. ועיצוב לבינוי הנחיות קביעת בניה. ד.
היתרי  למתן הנחיות קביעת ו. במגרש. 5 יח"ד וקביעת הבניין

התכנית. ביצוע שלבי קביעת ז. בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.898 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5748, 23/11/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6899696 טל' שדרות, שמעונים,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

דוד (דודו) כהן  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
הדרום מחוז ולבניה לתכנון

מוות הצהרות חוק לפי הודעות

בחיפה משפחה לענייני המשפט בבית

3300/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

הוכמן, נפתלי הנעדר של מותו הצהרת ובעניין:

מרח' כהנא, דוד עו"ד ב"כ ע"י הורוביץ, גרשון והמבקש:
חיפה. ,31 החלוץ.

הודעה

לענייני המשפט בית אל פנה המבקש כי ידוע להווי
הנ"ל, הנעדר של מותו על להצהיר בבקשה בחיפה משפחה
בבקשה הנ"ל ידון המשפט בית וכי מת שהוא שנעלם ומשערים

.9.00 בשעה ,2.7.2008 ביום
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המבקש: הצהרת לפי הנעדר של תיאורו וזה

.1920 פולין, ותאריך לידתו: בעיירה סוסנוביץ, לידתו מקום

סוסנוביץ, האחרון: הידוע מגוריו ומקום הרגיל מגוריו מקום
פולין.

פולנית. אזרחותו:

תלמיד. התעסקותו:

בחיים עדיין  הנעדר  נראה שבו לאחרונה הידוע  התאריך 
בוכנוולד. ההשמדה מחנה ,1945 אז: נמצא שבו והמקום

- הוריו ביותר: הקרובים משפחתו בני של והכתובות השמות
פולין. סוסנוביץ, הוכמן, יוכבד ואסתר יוסף יעקב

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדר על  ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
לכל פה, בעל ובין  בכתב בין ישראל, מדינת של  קונסולרית
אדם וכל הנ"ל, הדיון מועד לפני ימים עשר חמישה המאוחר
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין,
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,
או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או
מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

המשפט בית מזכירת דהן, עדנה

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

2199/05 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

 51-318133-9 ח"פ בע"מ, הזהב קילופי חברת פירוק ובעניין
זמני), (בפירוק

אורי, שמעון עו"ד החברה, של המיוחד המנהל והמבקש:
פקס' ,02-6254176 טל' ,91012 ירושלים ,1208 ת"ד ,14 כורש  מרח'

.02-6254177

לבית  בקשה 25.8.2005 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את בירושלים המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.11.30 בשעה ,14.7.2008

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו הודעה על החברה של למנהל המיוחד שימסור

או החברה, של המיוחד למנהל למסור יש ההודעה את
יאוחר לא הנ"ל המען לפי לידיו שתגיע באופן בדואר, לשלחה

11.00 ביום 7.7.2008. משעה

המיוחד המנהל ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום, תמורת החברה, של

המבקש עו"ד, אורי, שמעון  
בילקוט שפורסמה  ההודעה את מחליפה זו הודעה  הערה:

.3279 עמ' התשס"ח, ,5813 הפרסומים

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2034/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ, סולושיין דיירקט חברת פירוק ובעניין

.71700 מודיעין ,15/9 תכלת רח' משולם, יניב והמבקש:

לבית  בקשה 31.7.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

3.11.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   12.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.26.10.2008

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד משולם, יניב  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

273/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

צעצועים, ח.י.ל חברת פירוק ובעניין

,506 משרד ניר בוכמן, עו"ד ב"כ ע"י חיים לייבל, והמבקש:
.66550 אביב תל ,34 גלויות קיבוץ רח'

לבית  בקשה 27.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

או בסמוך לכך. 7.7.2008 בשעה 11.00,

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   10.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.15.6.2008

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד בוכמן, ניר  
המבקש כוח בא
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בחיפה המחוזי המשפט בבית

393/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ, ירכא סנא חולים בית פירוק ובעניין

עותמאן עו"ד ב"כ ע"י ואח', באסל כיאל והמבקשים:
.24103 עכו ,303 ת"ד ,20/3 הארבעה דרך חאלד,

לבית  בקשה 27.3.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

או בסמוך לכך. 24.6.2008 בשעה 9.00,

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.16.6.2008 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד ח'אלד, עותמאן  
כוח המבקשים בא

בנצרת המחוזי המשפט בבית

123/08 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות,  חוק בעניין 
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

הקו־ ארץ - יהדות להפצת חב"ד ניידות עמותת פירוק ובעניין
,58-004887-4 ע"ר דש,

עו"ד ע"י ב"כ גרינברג ולאוניד גרינברג, והמבקשים: יעקב
,62038 אביב תל ,124 גבירול אבן רח' ברקאי, עדי

לבית  בקשה 17.3.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת העמותה את לפרק בנצרת המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

29.6.2008 בשעה 9.00.

לתמוך הרוצה של העמותה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 12.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.19.6.2008 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד ברקאי, עדי  
כוח המבקשים בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

3427/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, מבנים ביקורת דור  חברת פירוק  ובעניין
,51-281780-0

ירון יטיב עו"ד ע"י ב"כ ,004479820 ת"ז בר, אורן והמבקש:
טל' אשקלון, ,513 חדר ,10 העברי הגדוד מרח' כהן, מלי ו/או

.08-6752245 פקס' ,08-6754545

לבית  בקשה 27.8.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

15.7.2008 בשעה 9.00.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   13.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.25.6.2008

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד מלי כהן,  
המבקש כוח באת

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

8157/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, (1993) והדרכה מחשוב מרכז יהב פירוק  ובעניין
בע"מ, מילניום - אמנון כהן שינוי שמה לאחר כיום ,51-183730-4

מנחם מדרך כהן, אלעד עו"ד ב"כ ע"י עזרא, יוסף והמבקש:
אביב. תל ,148 בגין

לבית  בקשה 12.3.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

7.7.2008 בשעה 14.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון תאריך לפני

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כהן, אלעד  
המבקש כוח בא
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השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות
שיתופיות רישום אגודות על הודעות

האגודות: בעניין נתונים להלן
בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - האגודה: כרומגן שם (1)

האגודה: 004582-3―57. מס'  
העמקים 30097. שער קיבוץ המען:  

(29 בדצמבר 2004). התשס"ה רישום: י"ז בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

- מנשה ברמות חברים כספי לנאמנות אגודה האגודה: שם (2)
חקלאית בע"מ. אגודה שיתופית

האגודה: 005070-8―57. מס'  
מנשה 19245. מגידו, רמות ד"נ חבל המען:  

(28 באפריל 2008). התשס"ח בניסן כ"ג רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה אמפא- האגודה: נופי שם (3)

האגודה: 005071-6―57. מס'  
אלומות 15223. תחתון, גליל ד"נ המען:  

(28 באפריל 2008). התשס"ח בניסן כ"ג רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג
אגודה - נגבה קיבוץ לחברי מילואים קרן האגודה: שם (4)

בע"מ. חקלאית שיתופית

האגודה: 005072-4―57. מס'  
נגבה 79856. גת, שדה ד"נ המען:  

(28 באפריל 2008). התשס"ח בניסן כ"ג רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית מד תמרים - אגודה שיתופית האגודה: שם (5)
בע"מ.

האגודה: 005073-2―57. מס'  

מעגן 15160. הירדן, עמק ד"נ המען:  
(28 באפריל 2008). התשס"ח בניסן כ"ג רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - עג'ר האגודה: חקלאי שם (6)

האגודה: 005074-0―57. מס'  
עג'ר 12440. כפר המען:  

(28 באפריל 2008). התשס"ח בניסן כ"ג רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - סחר נוי האגודה: מג שם (7)

האגודה: 005075-7―57. מס'  
גן שמואל 38810. חפר, המען: ד"נ  

(30 באפריל 2008). התשס"ח בניסן כ"ה רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - ניהול האגודה: מורן שם (8)

האגודה: 005076-5―57. מס'  
שמיר 12135. עליון, גליל ד"נ המען:  

(30 באפריל 2008). התשס"ח בניסן כ"ה רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - השקעות האגודה: גמא שם (9)

האגודה: 005077-3―57. מס'  
שמיר 12135. עליון, גליל ד"נ המען:  

(30 באפריל 2008). התשס"ח בניסן כ"ה רישום: תאריך
(30 באפריל 2008) התשס"ח בניסן כ"ה

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

שיתופית אגודה סיווג שינוי על הודעה
האגודה: בעניין נתונים להלן

נגבה. קיבוץ האגודה: שם

.57-000217-0 האגודה: מס'

.79856 המען: ד"נ שדה גת, נגבה

(20 בפברואר 1935). התרצ"ה א' י"ז באדר רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

מתחדש. קיבוץ משני: סוג

(28 באפריל 2008) התשס"ח בניסן כ"ג
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

שיתופיות אגודות רישום ביטול
מפעל  האגודה  לפירוק צו ניתן   1.2.1983 וביום הואיל (1)
מס' בע"מ, אגודה שיתופית ד' המשותפים בת"א הבתים
הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-000183-4 אגודה
נשלם הנ"ל והפירוק והואיל ,1291 עמ' התשמ"ג, ,2901
הנ"ל האגודה שרישום הודעה בזה נמסרת ,29.4.2008 ביום
חדלה שעה ומאותה  השיתופיות האגודות מספר  נמחק

כגוף מאוגד. האגודה מלשמש

מעונות  האגודה לפירוק צו ניתן  1.12.1983 וביום הואיל (2)
מס' בע"מ, אגודה שיתופית אביב המס בתל לשכת עובדי
הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-000462-2 אגודה
נשלם הנ"ל והפירוק והואיל ,1291 עמ' התשמ"ג, ,2901
הנ"ל האגודה שרישום הודעה בזה נמסרת ,30.4.2008 ביום
חדלה שעה ומאותה  השיתופיות האגודות מספר  נמחק

כגוף מאוגד. האגודה מלשמש

הבית  אגודה  לפירוק צו ניתן   2.8.1983 וביום הואיל (3)
גן בע"מ,  4 אגודה שיתופית לשיכון ברמת מספר המשותף
הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-000919-1 אגודה מס'
נשלם הנ"ל והפירוק והואיל ,2849 עמ' התשמ"ג, ,2956
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הנ"ל  האגודה שרישום הודעה בזה 29.4.2008 נמסרת ביום
חדלה שעה ומאותה  השיתופיות האגודות מספר  נמחק

כגוף מאוגד. האגודה מלשמש

העמק האגודה  לפירוק צו ניתן  26.2.2007 וביום הואיל (4)
אגודה - חקלאיים יישובים לבני אזורי ספר בית המערבי
בילקוט פורסם זה וצו ,57-001660-0 אגודה מס' שיתופית,
והפירוק והואיל  ,2879 עמ' התשס"ח, ,5797 הפרסומים
שרישום  הודעה בזה נמסרת  5.5.2008 ביום נשלם הנ"ל
ומאותה השיתופיות האגודות מספר נמחק הנ"ל האגודה

מאוגד. כגוף מלשמש האגודה חדלה שעה

(5 במאי 2008) בניסן התשס"ח ל'

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

לנושים והודעות מפרקים מינוי פירוק, צווי
השיתופיות האגודות לפקודת ,46 לפי סעיף בתוקף סמכותי

האגודות: פירוק על בזה מצווה אני

אגודה יצחק מכון תערובת במשואות לחי - בר האגודה: שם (1)
אי לזאת ,57-001855-6 מס' אגודה בע"מ, חקלאית שיתופית
השיתופיות,  האגודות 48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף
,35 חיים מקור מרח' ילין, איטה עו"ד את למפרק ממנה אני

.93465 ירושלים

הפועל של כפרי קהילתי יישוב חנניה, כפר האגודה: שם (2)
,57-002793-8 אגודה מס' אגודה שיתופית בע"מ, המזרחי -
האגודות  לפקודת  48 סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי
אלברטו קופרשמיט, עו"ד למפרק את ממנה השיתופיות, אני
חצר - ושות' גולדשטיין את  קופרשמיט עו"ד ממשרד
ואת ,11019 קרית שמונה ,1032 ת"ד גליל, האזורית המועצה

.75660 לציון ראשון ,2 פרנק שובל נועם מרח' צבי עו"ד

בע"מ שיתופית חקלאית אגודה - ורדה האגודה: תאלית שם (3)
לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי ,57-003369-6 האגודה: מס'
למפרק  ממנה האגודות השיתופיות, אני 48 לפקודת סעיף
ירושלים ,35 חיים מקור מרח' עבדלסלם, זועבי עו"ד את

.93465

מס' בע"מ - אגודה שיתופית חקלאית גזרנט האגודה:  שם (4)
 48 סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי ,57-003480-1 אגודה
עו"ד את ממנה למפרק אני האגודות השיתופיות, לפקודת
בן שד' שפירא, שבתאי חגי עו"ד ממשרד פק-חלמיש, יוליה

.64286 תל–אביב-יפו ,25 ציון

(פירוק), השיתופיות האגודות  תקנות  להוראות בהתאם
את האגודה להגיש תביעה מן כל בעל נדרש התשמ"ד-1984,
פרסום הודעה למפרק בתוך שישים ימים מיום תביעתו בכתב

מענו. לפי זו

אגודה  חבר רשאי כל ו–51 לפקודה, (2)46 לסעיפים בהתאם
המסחר והתעסוקה בתוך התעשיה שר זה לפני צו לערער על

ברשומות. פרסומו מיום חודשיים

(24 באפריל 2008) התשס"ח בניסן כ"ד

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

ואין המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

אדקו אלקטרוניקה בע"מ
(51-142428-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
יגאל רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,15.7.2008 תתכנס ביום
דוח הגשת לשם אביב, תל ג', קומה קליפורניה, בית ,120 אלון
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, אפרתי, רם         

                                          
בע"מ לנאמנות חברה - קמלוט   י.ק.

(51-252031-3 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שפיגלמן, עוה"ד במשרדי ,12.00 בשעה ,15.7.2008 תתכנס ביום
הגשת לשם אביב, תל ,20 לינקולן רח' ושות', זמיר ברק, קורן,
ומה הפירוק התנהל  כיצד המראה המפרקת, של  סופי דוח
בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד, רוזנברג,                                         ציפי

בע"מ נפש בריאות שירותי ש.ב.נ
(51-166566-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' נווה אצל המפרקת, ,10.00 בשעה ,20.7.2008 תתכנס ביום
המראה המפרקת, של סופי דוח  הגשת לשם רחובות, ,17 מץ
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

אולמן, מפרקת                                               חנה

זלמן גרינברג בע"מ
(51-290067-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אבידן ארביב, במשרד עו"ד ,13.00 בשעה ,15.8.2008 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,39 המלך שאול רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק כהן, ליאור                                              
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בע"מ פול אינווסט
(51-065174-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,18.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז אברהם, ששון ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק ירושלים, ,3/11 סוקולוב מרח' ,002438976

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק אברהם, ששון

ומסחר בע"מ  משרד ציוד  ירוק בהיר
(51-182468-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,17.30 בשעה ,13.7.2008 ביום תתכנס הנ"ל
של חולון, לשם הגשת דוח סופי ,77 סוקולוב רח' ,32248130 ת"ז
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, רוטברט, אסי

בע"מ  מרכז תפעול  טלרום
(51-232172-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מיוחדת כללית אסיפה כינוס בדבר הודעה

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
של מיוחדת כללית  אסיפה  כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הראשון העסקים ביום או ,26.6.2008 תתכנס ביום החברה הנ"ל
לפי  ברשומות, זו הודעה פרסום ממועד 30 ימים שלאחר חלוף
עורכי ושות', פירון מ' במשרדי ,10.00 בשעה מביניהם, המאוחר
לשם גן, רמת 16 (קומה 9), סילבר הלל אבא רח' ונוטריונים, דין
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרקת,  של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד, הס-קיבש, חדווה

בע"מ  אינוסטמנטס ויזין  סוליד
(51-374451-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אבא במשרדי המפרק, דרך ,12.00 בשעה ,8.7.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,9 קומה ,16 סילבר הלל

החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד
של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, יקותיאל, ע' גיא

בע"מ  חסד  פיירטאג
(51-359715-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפי  זו, הודעה פרסום לאחר 30 ימים או ,25.6.2008 תתכנס ביום
גדרה רח' המפרקת, במשרדי ,12.00 בשעה מביניהם, המאוחר
כיצד המראה של המפרקת, סופי הגשת דוח לשם ירושלים, ,4/5
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת עו"ד, בן שמואל, רחל

בע"מ  ניהול וייזום  דאורי
(51-405236-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דורון, דין  עורכי במשרד  ,15.00 בשעה ,10.7.2008 ביום תתכנס 
לשם חיפה, ,1 קומה ,58 המגינים שד'  מזרחי, עמיר, טיקוצקי, 
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, הופמן, אסף

בע"מ  סרוויסס סקיוריטי  אינסנס
(51-341972-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,14.7.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,1 ז'בוטינסקי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ג'יימס אברהם,

בע"מ  אינטגרטיביות מרפאות כהן גלעד  ד"ר
(51-327501-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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של החברה, במשרד עו"ד ,14.00 בשעה ,20.7.2008 תתכנס ביום
לשם אביב,  תל  ,82 בגין מנחם דרך רח' ושות', דרוקר מ' ד"ר
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק גלעד כהן,

סחר בע"מ   מ.ד. משיח
(51-383181-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ירושלים המפרק, שד' אצל ,10.00 בשעה ,20.7.2008 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, דוח סופי של הגשת לשם אשדוד, ,5/10
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק דנינו, מיכאל

בע"מ (1996) והשקעות יעוץ פוגל אהרון
(51-235438-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פייר רח' המפרק, במשרד ,10.00 בשעה ,20.7.2008 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,28 קניג
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אוחיון, ג'קי

1998 בע"מ  והחזקות השקעות פוגל י.א.
(51-260560-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פייר רח' המפרק, במשרד ,10.00 בשעה ,20.7.2008 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,28 קניג
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אוחיון, ג'קי

בע"מ והחזקות השקעות פוגל נ.א.
(51-260561-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פייר רח' המפרק, במשרד ,10.00 בשעה ,20.7.2008 תתכנס ביום

המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,28 קניג
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אוחיון, ג'קי

בע"מ  8 מונטיפיורי קומה נכסי
(51-093798-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שפיגלמן, עו"ד במשרד ,16.00 בשעה ,21.7.2008 ביום תתכנס 
הגשת לשם אביב, תל ,20 לינקולן רח' ושות', זמיר ברק, קורן,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי דוח
של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד להחליט החברה, וכדי בנכסי

החברה.

מפרקת גולומב, מינץ דליה

בע"מ סחר ח.ק. רם שרות
(51-261806-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,22.7.2008 ביום תתכנס הנ"ל
של המפרק, סופי דוח הגשת חיפה, לשם ,9 ביאליק רח' החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רוזן, מיכאל חיים

בע"מ גרינוולד יאיר
(51-330143-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המייסדים רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,22.7.2008 תתכנס ביום
כיצד המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת שומרון, קרני ,18
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק גרינוולד, יאיר

בע"מ שום אלוף
(51-238381-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,21.7.2008 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם הרצליה, ,21 גיבורי עציון החברה, רח'
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק קריגר, צבי אשר

בע"מ אתגר משחקי חיפושית
(51-378771-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,21.7.2008 תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת לשם לציון, ראשון ,27 פיינרמן ריצ'ארד רח'
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק מדי, אסף

פונדק עבדת בע"מ
(51-300801-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,22.7.2008 ביום תתכנס 
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם דימונה, ,30/9 אלון יגאל רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אבוסולב, עודה

בע"מ מדעיות מערכות תשיש,

(51-20124-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,6.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שרה קאופמן, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרקת ,02-6232603 טל' ירושלים, ,10 כורש

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, קאופמן, שרה

בע"מ סנדוויץ סניור

(51-111605-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,8.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שטיינפלד, ת"ז עו"ד נעמי את מרצון ולמנות החברה לפרק את

החברה. למפרקת פיתוח, הרצליה ,4 שנקר מרח' ,023643729

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, שטיינפלד, נעמי

בע"מ עיצוב אמלגם

(51-201620-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז טננבאום,  שבע  בת את ולמנות מרצון החברה  את לפרק 

החברה. למפרקת ,63111 אביב תל ,24 מיכה מרח' ,7617673

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת טננבאום, שבע בת

ליכטר אורי רואה חשבון

(51-328790-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז ליכטר,  אורי רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק סבא, כפר ,10 העבודה מרח' ,004656757

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק ליכטר, אורי
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בע"מ פטרוזיליה

(51-255469-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז יונה,  אברהם עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
למפרק ,46910 שמריהו כפר ,45 המעפילים מרח' ,052083854

החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, אברהם יונה,

בע"מ אדומית

(51-074621-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יעקב בן–שאול, ת"ז עו"ד ולמנות את החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,14 הלל אבא מרח' ,007689094

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, בן–שאול, יעקב

בע"מ איטלאינבסט

(51-289474-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,1224872 בנטוב, ת"ז רוני מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק שמריהו, כפר ,62 השדות מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק בנטוב, רוני

בע"מ הדר פרופילי

(51-067815-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,14.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,010096089 למברג, ת"ז פסח את ולמנות מרצון החברה לפרק את

למפרק החברה. ירושלים, גבעת זאב, ,11 הבארות מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק למברג, פסח

בע"מ סלולריקס

(51-380883-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז גרובר,  אמיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
אביב, תל ,24 קומה מרובע, מגדל ,5 עזריאלי ממרכז ,012143884

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, גרובר, אמיר

נדל"ן בע"מ שולי גרטי

(51-272301-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הילרוביץ, חיים רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק סבא, כפר ,20 התע"ש

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק רו"ח, הילרוביץ, חיים
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בע"מ ליאור אופנת

(51-353098-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,022446868 גליק, ת"ז רונית מרצון ולמנות את החברה לפרק את

למפרקת החברה. קרית אתא, ,15 פינסקר מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת רונית גליק,

ע.א. בסול בע"מ

(51-181655-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,6.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז סלמן,  פביאן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
גן רמת ,12 בית עוז, קומה ,14 מרח' אבא הלל סילבר ,302053848

החברה. למפרק ,52506

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, פביאן סלמן,

בע"מ ריבר נט

(51-362302-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גילדור, ענת  עו"ד את ולמנות מרצון החברה  את לפרק

החברה. למפרקת אריאל, ,1 השקמה

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, גילדור, ענת

בע"מ חקלאיים עסקים נרי
(51-276697-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' וייסברג, איליה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,5 ז'בוטינסקי

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, וייסברג, איליה

בע"מ (1994) סחר מערב מזרח י.נ.ג.

(51-200909-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,10091700 ת"ז גד,  יואב את  ולמנות מרצון החברה  לפרק את

החברה. למפרק ,81511 יבנה ,28 רותם מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק גד, יואב

פיננסיים בע"מ אורן מכשירים

(51-330817-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,07812795 חלמיש, ת"ז יצחק מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק ,03-6111511 טל' גן, רמת ,29 היצירה מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק חלמיש, יצחק
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בע"מ האוז זלה

(51-000926 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרד  ,11.00 בשעה   3.8.2008 ביום תתכנס  הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,91 רח' החשמונאים דורון נוביץ, עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, נוביץ,                                           דורון

בע"מ חוץ מטבע שירותי - ישרוצ'יינג'

(51-257575-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,07812795 חלמיש, ת"ז יצחק מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק ,03-6111511 טל' גן, רמת ,29 היצירה מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק חלמיש, יצחק

(און–ליין) בע"מ גאון טרייד

(51-304312-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,07812795 חלמיש, ת"ז יצחק מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק ,03-6111511 טל' גן, רמת ,29 היצירה רח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק חלמיש, יצחק

(מהבינלאומי) בע"מ בפיננסים גאון השקעות

(51-314991-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,07812795 חלמיש, ת"ז יצחק מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק ,03-6111511 טל' גן, רמת ,29 היצירה מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק חלמיש, יצחק

בע"מ בינלאומיים שווקים מ.ג.ס

(51-209110-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,19.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז חלמיש, יצחק ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
למפרק ,03-6111511 טל' גן, רמת ,29 היצירה מרח' ,07812795

החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק חלמיש, יצחק

בע"מ השקעות ר.ת.י.

(51-236746-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,14.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מאיר, בן שחר עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,7 בגין מנחם

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק מאיר, בן שחר
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בע"מ גן רימוני פומגן

(51-345317-5 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית וכינוס מפרקת ומינוי מרצון פירוק הודעה על
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז ניסן,  אודליה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרקת גן, רמת ,16 הילל אבא מרח' ,033100256

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

לפקודת   338 לסעיף בהתאם  הודעה  בזה נמסרת  כן  כמו
של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
במשרדי ,10.00 בשעה ,6.8.2008 ביום תתכנס  הנ"ל החברה 
כיצד המראה המפרקת,  של סופי דוח הגשת לשם  המפרקת,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת עו"ד, ניסן, אודליה

עלית קפה בע"מ

(51-098135-0 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,20.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אבנר, מיכאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
למפרק ,49517 תקוה פתח  ,49 הסיבים מרח' ,065261398 ת"ז

החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, מיכאל אבנר,

בע"מ מזון מוצרי לשיווק חברה י.ט.פ.

(51-029711-2 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,20.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אבנר, מיכאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
למפרק ,49517 תקוה פתח  ,49 הסיבים מרח' ,065261398 ת"ז

החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, מיכאל אבנר,

בע"מ תפוצ'יפס ראפלס

(51-101841-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,20.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אבנר, מיכאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
למפרק ,49517 תקוה פתח  ,49 הסיבים מרח' ,065261398 ת"ז

החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, מיכאל אבנר,

בע"מ חשמלאות וסיכת רכב - אפרים ק.

(51-142946-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' קוז'וקרו, אפרים את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,11 משעול הלשם

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

עו"ד הראל,     שי

החברה כוח בא

בע"מ (1998) נכסים ארטגרף

(51-259675-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,14.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
החברה. למפרק אקר, צבי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  14 בתוך  הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק אקר, צבי

בע"מ יועצים מהנדסים מינוסקין מוטי חב'

(51-236340-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,9.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ארבל, שלמה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
,09-7404286 פקס ,09-7463336 טל' ,44351 סבא כפר ,43 ויצמן

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, ארבל, שלמה

בע"מ טיח עבודות כהן מרדכי

(51-162910-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,16.00 בשעה ,6.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
את מרדכי ולמנות מרצון החברה את לפרק התקבלה החלטה

החברה. למפרק ,049764137 כהן, ת"ז

מפרק כהן, מרדכי

בע"מ דנה נורטון

(51-295876-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סלום, סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,28 בורלא

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, סטיבן סלום,

בע"מ טריידינג אינסיזן

(51-228453-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סלום, סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את  לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,28 בורלא

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, סטיבן סלום,

106 בגוש 6624 בע"מ אחוזת רחל חלקה
(51-027614-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שמנהלי לאחר ,13.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ולאחר  פירעון,  יכולת תצהיר   3.6.2007 ביום הגישו  החברה 
של מוקדמת הודעה בקבלת הצורך על ויתרו המניות  שבעלי
מרצון  החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים  21
,3 היצירה מרח' ,052599206 ת"ז אניטה גרינשטיין, את ולמנות

החברה. למפרקת ,52521 רמת גן

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת גרינשטיין, אניטה

(ע"ר) עכו מכבי הטניס מועדון
(58-035-074-2 (ע"ר

מרצון) (בפירוק
פירוק עמותה הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הכללית באסיפה כי התש"ם-1980,
העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,3.3.2008 ביום שהתכנסה
עכו, ,13/21 שרת משה מרח' עסיס, יוסי את ולמנות מרצון

העמותה. למפרק

את יגיש הנ"ל העמותה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
מפרק יוסי עסיס,


